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شناسايي مگسهای ميوه (  )Dip.: Tephritidaeدر زيست بوم های کشاورزی
استان سيستان و بلوچستان
بهنام معتمدینيا * ،1عليرضا ارجمندینژاد  ، 2ابراهيم گيالسيان  ، 3عزيزاله مختاری  4و سلطان رون
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 - 4مرکز تحقيقات کشاورزی و مناب ع طبيعي خراسان جنوبي ،بيرجند ،ایران - 2 ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي سيستان ،زابل ،ایران،
- 3موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور ،تهران ،ایران- 1 ،گروه گياهپزشکي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ز ابل

(تاریخ دریافت53/47/41 :

تاریخ پذیرش)51/9/3 :

چكيده
فون مگسها ی ميوه ) (Diptera:Tephritidaeو ميزبانهای آنها در استان سيستان و بلوچستان طي سالهای  4311- 4310مورد بررسي
قرار گرفت .در این بررسي ،در مجموع  42گونه متعلق به  0جنس جمع آوری و شناسایي شد .گونهای که با عالمت ستاره مشخص شده است،
برای اولي ن بار از ایران گزارش ميشود .گونهها ی شناسایي شده شامل )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, 1854و ) Carpomyia pardalina (Bigot, 1891بودند .کليد شناسایي مگسهای ميوه شناسایي
شده در استان سيستان و بلوچستان ارایه شده است.

واژه های کليدی :مگسهای ميوه ،Tephritidae ،ميزبان ،سيستان و بلوچستان

*نویسنده مسئولBmoetamedi@yahoo.com :
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استراتژیک م يباشد ).(Hancock and Drew, 1996

مقدمه
منطقه بلوچستان  403101کيلومتر مربع وسعت دارد وآب
و هوای ویژه این منطقه قادر است بسياری از نباتات گرمسيری
و نيمه گرمسيری نقاط مختلف جهان را در خود پرورش دهد
)2010

.(Anonymous,

ورود

آفت

مگس

انبه

) Bactrocera zonata (Saundersدر دو دهه اخير به
بلوچستان و خسارات فراوان وارده به محصوالت باغي زنگ
خطری جدی برای همه دستاندرکاران مسایل گياهپزشکي
کشور بشمار ميرود و حاکي از اهميت خسارت مگسهای
ميوه در این منطقه است .ضمن آنکه دامنه ميزباني آن بسيار
زیاد است و خسارت آن به هلو ،زیتون محلي ،انبه ،سيب،
خرما ،خربزه درختي ،پرتقا ل ،بادمجان ،هندوانه ،چيکو،
گوجه فرنگي ،موز و کنار مشاهده شده است (Sanjarani,

).1980
مگسهای ميوه یکي از مهمترین آفات ميوههای
گرمسيری ونيمه گرمسيری محسوب ميشوند و ميتوانند
خسارت جبرانناپذیری به محصوالت مختلف وارد کنند .این
مگسها دارای تنوع گونه ای زیادی هستند .حدود  1177گونه
و  977جنس از مگسهای ميوه در جهان شناخته شده است
(  .)Merz, 2001طول بدن حشرات کامل  2الي  42ميليمتر و
بال در آنها دارای لکهها و نقش و نگارهایي است  .مهمترین
مشخصه این خانواده رگبال زیرکناری است که انتهای آن با
یک زاویه قایم به سمت جلو بال منحرف و در نوک بال محو
ميشود .همچنين امتداد سلول آنال در عقب بال اغلب نوک
تيز ميباشد ).(White, 1988
در بين مگسهای خانواده  Tephritidaeاز نظر تعداد،
جنس  Bactrocera Macquartبيشترین تعداد گونه را دارا
است و حدود  977گونه در این جنس شناخته شده است .سایر
جنسها شامل

Ceratitis ،Anastrepha Schiner

 Dacus Fabricius ،Macleayو Rhagoletis Loew

آمار بيشترین خسارت به محصوالت را به خود اختصاص داده
اند که ميزبانهای آنها دامنه زیادی از گياهان و محصوالت

مگسهای ميوه از جمله مگسهایي هستند که به ميوههای تازه
خسارت ميزنند ،در حاليکه سایر مگسها نظير
 Drosophilidaeو  Muscidaeدر ميوههای خسارت دیده و
ریخته شده و  Lonchaeidaeدر سوراخهای حاصل از
تخمریزی مگسهای  Tephritidaeتخم ميگذارند (White

) . and Elson-Harris, 1992حدود  07گونه از مگسهای
ميوه به عنوان آفات مهم کشاورزی مطرح هستند .این مگسها
به ميوههایي نظير مرکبات ،انبه ،سيب ،آفتابگردان و غيره
خسارت ميزنند .الرو این مگسها ب هدليل گرایش گياهخواری
خسارات زیادی به ميوهها و سبزیجات وارد ميکنن د (White

).and Elson-Harris, 1992
هاردی ) (Hardy, 1968به جمعآوری ،شناسایي و
پراکنش مگسهای ميوه پرداخت .وی کليد شناسایي مربوط
به بسياری از گونهها و نژادهای مربوطه را نيز ارایه کرده است.
وایت ) (White, 1988به صورت تخصصي کليد شناسایي
بسياری از مگسهای ميوه و جنس  Bactroceraرا ارایه داده
است .نوربوم و کيم )(Norrbom and Kim, 1988

فهرستي از ميزبان های خسارت دیده توسط جنس
 Anastrephaرا ارایه دادند .وایت و السون هریس (White

) and Elson-Harris, 1992وضعيت  477گونه از این
مگسها را از لحاظ ميزبان های خسارت دیده و ميزان خسارت
و پراکنش آنها بررسي کردهاند و همچنين فهرست  497گونه
دیگر که توان زیادی برای تبدیل شدن به عنوان آفت درجه
یک را دارند ارائه کردهاند .از  1177گونه مگس ميوه در نقاط
مختلف جهان ،تاکنون بيش از  477گونه در ایران از مناطق
تهران ،اردبيل ،قزوین ،تبریز ،اروميه ،ایالم ،کردستان،
آذربایجان شرقي و خراسان توسط محققين مختلف گزارش
شده است ( Gharali, 2001; Merz, 2001; Gilasian
;and Merz, 2008; Zarghani et al., 2010
.)Gharajedaghi et al., 2011a,b
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در استان سيستان و بلوچستان محصوالت استراتژیکي

منظور از ظرف پالستيکي به ابعاد  477×57×249ميلي متر و

مانند انبه ،زیتون ،پاپایا ،موز ،مرکبات و انواع ميوههای

زردرنگ استفاده شد .چهار سوراخ در چهار طرف آن ایجاد و

گرمسيری کشت ميشود ) .(Anonymous, 2010از آنجا

یک قطعه چوب از جنس نئوپایان به ابعاد  27×27×27ميلي متر

که بيشتر مگسهای ميوه به دليل همجواری با کشورهای

که به فرمون همراه با ماالتيون آغشته شده است ،به درپوش

همسایه ميتوانند به راحتي با محصوالت وارداتي به کشور

ظرف آویزان شد .این تلهها در ارتفاع  4/9متری از سطح زمين

وارد شده و گسترش یا بند و جهت جلوگيری از انتشار این

در نواحي مختلف و در باغهای منطقه نصب شد  .با بازدید

مگس ها به مناطق دیگر و برنامهریزی برای ایجاد یک برنامه

هفتگي از تلهها مگسهای شکار شده جمعآوری و برچسب

مبارزه مدیریت تلفيقي ،اولين و مهمترین گام یعني شناسایي و

حاوی اطالعات برای آنها نصب شد .پس از جمعآوری

پراکنش آن ها جهت ایجاد یک سيستم مراقبت امری ضروری

مگسها از کليه نقاط اقدام به شناسایي آنها شد .همچنين از

به نظر ميرسد .لذا در این تحقيق به شناسایي و پراکنش

تله های زرد چسبنده حاوی بيکربناتآمونيوم و پروتئين

مگس های ميوه در استان سيستان و بلوچستان پرداخته شد .

هيدروليزات ،تله مکفيل  2همراه پروتئين هيدروليزه و تله
جکسون  3نيز جهت جمعآوری مگسها استفاده شد (شکل .)4

مواد و روشها
جمعآوری مگسهای ميوه از مناطق مختلف استان
سيستان و بلوچستان (ایرانشهر ،باهوکالت  ،بزمان ،جالق،
خاش ،راسک ،زابل ،زرآباد ،زهک ،سراوان ،سرباز ،قصرقند،
کهير و نيکشهر) و از محصوالت مختلف مانند زیتون ،انبه،
پاپایا ،چيکو  ،کنار ،موز ،پرتقال ،ليمو ترش و صيفيجات
انجام گرفت .روشهای جمعآوری شامل پرورش الرو ،
استفاده از تله فرو موني و تور حشرهگيری بود .
الف)پرورش الروها :ميوههای مختلف آلوده به مگس ميوه از
نقاط مختلف جمع آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شد .در
آزمایشگاه ميوه های آلوده در داخل ظروف پالستيکي که
دارای درب توری است قرار داده شد و برا ی آن برچسب
حاوی اطالعات مربوط به نوع محصول ،تاریخ و محل جمع -
آوری نصب شد .با خروج حشرات کامل اقدام به جمعآوری
و اتاله آنها شد.
ب) استفاده از تله :از مواد جلبکنندهای شامل متيل اوژنول
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(جهت جلب حشرات نر مگسهای این خانواده بهویژه جنس
 (Bactroceraو پروتئين هيدروليزه یا بيکربناتآمونيوم
(جهت جلب نر و ماده مگسهای ميوه) استفاده شد .به این
1. Methyl Eugenol

ج) تور حشرهگيری  :با مشاهده مستقيم این مگسها از روی
گلها و علف های هرز پای درختان با استفاده از تورحشره
گيری به قطر دهانه  37سانتي متر و دسته فلزی  477سانتيمتری
اقدام به جمعآوری حشرات کامل ،اتاله و نصب شد.
مطالعات ریخت شناسي نمونهها شامل مشخصات ظاهری
بدن شامل سر ،قفسهسينه ،بال ها و اندام تناسلي خارجي جنس
نر با استفاده از استریوميکروسکوب دوچشمي اليمپوس  1انجام
شد .شناسایي گونه های مورد نظر توسط کليدهای معتبر انجام
شد (Richter, 1970; White, 1988; White and

) .Elson-Harris, 1992کليه نمونهها توسط متخصصين
مربوطه تایيد شد  .همه نمونهها در مجموعه حشرات مرکز
تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي خراسان جنوبي نگهداری
ميشود.
نتايج
در این بررسي از مجموع  1977نمونه جمعآوری شده در
استان سيستان و بلوچستان 42 ،گونه متعلق به  0جنس از مناطق
زراعي و باغي مختلف استان شناسایي شد که از این تعداد
2. Mcphail trap
3. Jackson trap
4. Olympus
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یک گونه با نام علمي Anastrepha striata Schiner,

 - 0شکم ساقه دار و کشيده و سپرچه قرمز رنگ فاقد نوار

 1868برای اولين بار از ایران گزارش ميشود.

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

کليد شناسايي مگس های ميوه استان سيستان و بلوچستان

 -شکم تخم مرغي ،سپرچه دارای نوار زرد1 ...........................

 - 4سلول قاعدهای کوبيتال خيلي باریک و کشيده و طول

 - 1بال در ناحيه رگبال کناری شفافBactrocera oleae .

بند سوم شاخک سه برابر بيشتر از عرض0 .........................

بال در ناحيه رگبال کناری تيره5 ............................................

 سلول قاعدهای کوبيتال پهن تر ،شاخک کوتاه و شکلهایروی بال دارای باندهای رنگي متفاوت2 ..................... ...........
 - 2رگبال مياني قبل از رسيدن به نوک بال دارای انحناء و بال

 - 5دارای خطوط زرد پهلویي و وسطي قفسهسينه  ،سپرچه
اغلب قرمز  -قهوهای ،دارای نوار قهوهای در ناحيه کوبيتال بال
به همراه لکه قهوه ای در نوک بال...

Bactrocera

دارای باندهای مشخصAnastrapha striata ......................

cucurbitae

 -رگبال مياني فاقد انحناء3 ....................................................

 دارای خطوط زردپهلویي قفسه سينه و فاقد خطوط زردوسطي قفسهسينه47 ............................ ...................................

 - 3رنگ غالب بدن تيرهAcantophilus helianthi .........

 -رنگ غالب بدن زرد1 ........................................................

 - 47سپرچه در قاعده زرد گلي و باند قهوهای کناری در بال
جلو به سمت نوک بال باریک و به جلو بال نرسيده

 - 1سلولهای قاعدهای بال معموال دارای لکههای گرد و

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

خطوط مشبک ،سپرچه محدب و براقCeratitis capitata ..

 -سپرچه در قاعده سياه و باند قهوه ای کناری در بال جلو به

 -سلولهای قاعدهای بال فاقد خطوط مشبک ،سپرچه صاف و

سمت نوک بال باریک و به جلو بال رسيده44 ........

مات9 ...................................................................................

 - 44نوار قهوهای کناری به لکه کوچکي در نوک بال رسيده
Bactrocera latifrons ......................................................

 - 9ران پای عقب ي دارای موهای پشتي شکمي

نوار قهوهای کناری به لکه کوچکي در نوک بال

درشتRagoletis cerasi ...................................................

نرسيدهBactrocera dorsalis ............................................

 ران پای عقبي فاقد موهای پشتي شکمي درشت1 ............... - 1رگ  R2+3دارای انشعاب اسپوریوس و چشمهای مرکب

فهرست گونههای شناسايي شده
Anastrepha striata Schiner, 1868 -1
مشخصات :رنگ بدن قهوه ای روشن ،سر دارای سه جفت

فاقد موهای کوتاهCarpomyia paradalina .....................

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

 -رگ  R2+3فاقد انشعاب اسپوریوس ،چشمهای مرکب

فالژلومر  ،5بالها بهرنگ زرد و نوار قهوهای کناری  S 47شکل،

دارای موهای کوتاهCarpomyia vesuviana ......................

از قاعده بال تا رگبال زیرکناری  44ميرسد و از آنجا تا رگ
 R4+5و در ادامه به رگ  R2ميرسد (شکل  .)2دومين بند

5. Posterior cubital cell
6. Basal cells
7. Spurious

8. Arista
9. Flagellomer
10. Costal
11. Subcostal
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قفسه سينه بزرگ ( 21تا  39ميليمتر) U ،شکل و قهوهای و

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

سپرچه نيز قهوهای و دارای کرکهای متراکم .پهلو در قفسه

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

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

.)al.,2011a

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

Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) -3

بندهای شکم مجزا.
اطالعات جمعآوری 4 :نر ،تله مکفيل ،انبه،11/1/44 ،
عورکي (  ،)118m, 25˚89'N, 59˚53'Eو  2ماده ،تله زرد،
انبه ،10/9/42 ،چابهار ()100m, 25˚44'N, 60˚67'E

( معتمدینيا).
مناطق پراکنش :مکزیک ،برزیل ،هند و آمریکا Norrbom

) .)et al.,1999این گونه برای اولين بار از ایران گزارش
ميشود.

مشخصات :رنگ بدن تيره و زرد ،موهای ناحيه جلویي چشم
های مرکب بلند و در انتها پهن ،دارای لکه بين چشمهای
مرکب،آریستا بدون مو یا دارای موهای بسيار کمتر از عرض
آریستا ،قفسهسينه دارای لکههای گرد و کشيده  1 ،لکه در
وسط و تعدادی لکه های کشيده و بيضوی در اطراف تا پهلوها
کشيده شدهاند .سپرچه تيره و دارای نقوشي  ،بال زرد تا قهوه -
ای دارای  3نوار (جنس  )Ceratitisکه نوار کناری به رگبال
مياني نميرسد (شکل  ،)1شکم زرد تا قهوهای و تخم مرغي و
فاقد نقوش.

Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794) -2
مشخصات :رنگ غالب بدن تيره و دارای موهای کوتاه

اطالعات جمعآوری 2 :نر 4 ،ماده ،تله زرد ،هندوانه،

متراکم ،تعداد موهای پيشاني دوجفت یا سه جفت ،موهای

 ،11/1/29خاش ) (1155m, 27˚35'N, 60˚58'Eو 47نر4 ،

ناحيه پشتي چشم های مرکب خميده ،موهای اطراف چشم

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

های ساده بلند و به اندازه موهای پيشاني ،شاخکها کوتاهتر

) ( 61˚67'Eمعتمدینيا).

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

مناطق پراکنش :استراليا ،هاوایي ،آفریقا ،آسيای ميانه

بدن کشيده ،سپر پوشيده از موهای خاکستری بدون لکه یا

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

نقش ،سپرچه دارای دو موی بلند ،بال دارای مو ،رگبال مياني

.)Sabzewari, 1982

قبل از رسيدن به نوک بال فاقد انحناء(شکل  ،)3شکم کشيده
و بدون خطوط و پوشيده از مو ،انتهای بدن (نرها) تيره.
اطالعات جمعآوری 2 :نر 49 ،ماده ،تله زرد ،گلرنگ،
 ،4311/9/5ایرانشهر ) (938m, 26˚19'N, 60˚69'E؛ 44
نر 23،ماده ،تله زرد ،گلرنگ  ،4311/9/44بمپور (887m,

)27˚11'N, 60˚27'E؛  4نر 2،ماده ،تله مکفيل ،گلرنگ،
 ،10/9/24ایرندگان ) (1146m, 27˚35'N, 60˚59'E؛ 4
نر 4،ماده ،تله زرد ،گلرنگ ،11/1/2 ،خاش

(1146,

) ( 27˚35'N, 60˚58'Eمعتمدینيا) ؛  9نر 1 ،ماده ،تله مک
فيل ،گلرنگ  ،11/1/42 ،زابل

Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758) -4

مشخصات :رنگ بدن تيره تا قهوهای ،موهای اطراف چشم
های مرکب و ساد ه نوک تيز ،اولين بند شاخک کوتاهتر از
صورت ،بالها دارای  1نوار موازی که باند چهارم و سوم در
لبه بال بهم متصل شدهاند و نوار جلویي بال به سلول  M1+2مي
رسد(شکل  .)9قفسهسينه تيره و دارای  1نوار روشنتر در
زمينه تيره ،سپر دارای موهای خاکستری ،سپرچه زرد تا قهوه
42

ای و دارای لکههای روشن در حاشيه ،هيومری زرد ،پاها و
شاخ ک نارنجي ،شکم تيره و فاقد نقش.

(1501m, 31˚02'N,

)( 61˚33'Eارجمندینژاد).
12. Humeri
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اطالعات جمعآوری 4 :نر ،تله زرد ،11/9/5 ،ایرانشهر

اطالعات جمعآوری 37 :نر 47 ،ماده ،پرورشي ،کنار،

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

 ،11/44/21ایرانشهر )، 27˚08'N

خاش ). (1155m, 27˚35'N, 60˚58'E

( معتمدینيا).

مناطق پراکنش  :اروپا ،روسيه ،قزاقستان ،گرجستان

مناطق انتشار :ایتاليا ،بوسني ،ترکمنستان ،ازبکستان،

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

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

Carpomyia pardalina (Bigot, 1891) -

مشخصات :بدن زرد و تا حدودی کشيده ،دارای لکههای

(870m, 59˚05'E

).)Abai,1984
Dacus ciliatus (Loew, 1862) -

سياهرنگ در وسط و کنارههای قفسهسينه ،شاخک بطور قابل

مشخصات :بدن کشيده به طول  1- 0ميليمتر ،رنگ غالب بدن

مالحظهای کوتاهتر از صورت ،آریستا طویلتر از بند اول

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

فالژلوم ،بالها دارای نوارهای قهوهای ( 3باند)(شکل  ،)1ران

دو لکه تيره و یک لکه قهوهای بين چشمهای مرکب ،سپر و

پای جلویي دارای موهای منظم ولي ران پای مياني و عقبي

سپرچه قهوه ای تيره بدون خطوط ،رگ مياني در بال دارای

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

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

عالیم و یا لکههای خاصي.

دیده ميشود(شکل  .)1بند  9- 2شکم زرد تا قهوهای و فاقد

اطالعات جمعآوری 47 :نر 49 ،ماده ،پرورشي ،خربزه،

خطوط .

 ،10/9/42چابهار (  )110m, 25˚44'N, 60˚67'E؛  4نر2،

اطالعات جمعآوری 27 :نر 31 ،ماده ،تله زرد ،خربزه،

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

 ،11/1/41بمپور )(489m, 27˚26'N, 60˚53'E؛  2نر3 ،

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

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

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

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

)( )61˚33'Eارجمندینژاد).

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

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

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

مصر ،عراق ،آذربایجان ،ترکمنستان ،قزاقستان Norrbom et

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

Mohamadzade Namin et

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

) )al.,1999و ایران
).)al.,2010

Carpomyia vesuviana Costa, 1854 -

مشخصات :مگسهای بهنسبت کوچک به طول  0- 5ميليمتر،
لوبهای دهاني بهرنگ قهوه ای روشن بدن تخم مرغي،
موهای اطراف چشمهای ساده کوتاه ،شاخک دو بندی ،بالها

 41نر 31 ،ماده ،تله زرد ،خربزه ،11/1/42 ،زابل ( 1501m,
 ( )31˚08'N, 61˚47'Eارجمندینژاد).
مناطق پراکنش :سنگال ،آفریقای جنوبي ،مصر White

) )and Elson-Harris, 1992و ایران

Parchami

). )Araghi, 1995

قهوه ای روشن و فاقد مو و در نوک بال دارای نوار رنگي مي

Bactrocera oleae (Rossi, 1790) -8

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

مشخصات :مگسهای بهنسبت کوچک ،دارای دو جفت

سپرچه دارای لکههای مشخص ،شکم تخم مرغي و زرد –

موی پيشاني ،دارای مو در ناحيه کناری چشمهای مرکب و

قهوهای و فاقد خطوط مشخص.

فاقد مو در ناحيه پشتي چشمهای ساده ،پيشاني فاقد لکه
مشخص ،انتهای رگ  R4+5و سلول  Scدارای لکه قهوهای

19
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رنگ ،سلول آنال کشيده(شکل  ،)5قفسهسينه دارای سه نوار
سياهرنگ و باریک ،هيومری

43

زرد ،شکم سياهرنگ با

انتهایي رگبال  R4+5رنگي(شکل  ،)44ترژیت سوم تا پنجم
شکم دارای بندهای مشخص.

موهای خاکستری و بند  2و  3و  1دارای دو لکه سياه در

اطالعات جمعآوری 9 :نر 44 ،ماده ،تله مک فيل ،انبه،

طرفين ميباشد که در وسط بهم نميچسبند.

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

اطالعات جمعآوری 4 :نر 2 ،ماده ،10/1/27،پرورشي،

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

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

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

نيا).

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

مناطق پراکنش :اروپا ،افریقا ،هند ،پاکستان ( Norrbom

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

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

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

Bactrocera cucurbitae (Coquillett, 1849) - 9
مشخصات :رنگ غالب بدن نارنجي یا قهوهای ،دارای یک

 ،10/47/41زرآباد )(121m, 25˚40'N, 59˚19'E؛  1نر5 ،

جفت مو در ناحيه کناری چشم های مرکب ،فاقد مو در ناحيه
کناری چشم های ساده ،صورت از پهلو موجدار (باالی
صورت برجسته و پایين آن گود) ،دارای  3جفت موی
پيشاني ،چشمها گرد و شاخک بلندتر از پيشاني دارای  3نوار
زرد رنگ روی سپر (دو نوار باریک در دو طرف و یک نوار
باریکتر در وسط) سپرچه کامال قهوهای ،بالها معموالً فاقد
مو و دارای  2الي  3لکه سياهرنگ روی بال(شکل  ،)47شکم

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

)25˚43'N, 61˚25'E؛ 2نر 4 ،ماده ،پرورشي ،پاپایا،
 ،11/47/41عورکي )(118m, 25˚18'N, 60˚34'E؛ 1
نر 44،ماده ،پرورشي ،انبه  ،11/47/41پيردان (107m,

) ( 27˚22'N, 61˚16'Eمعتمدینيا).
مناطق پراکنش :هند ،پاکستان ،بنگالدش ،عربستان ،تایلند،
افریقا ،مصر (  )Norrbom et al., 1999و ایران Aluja and

). )Norrbom, 2001

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

Bactrocera latifrons (Hendel, 1909) - 11

اطالعات جمعآوری 44 :نر 41 ،ماده ،تله زرد ،باميه،

مشخصات :حشرات کامل رنگ غالبشان سياه ،چشمهای

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

مرکب فاقد مو ،روی پيشاني دو جفت مو دارد .دارای دو نوار

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

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

) ( 61˚26'Eمعتمدینيا).

و پوشيد ه از موهای متراکم ،بالها فاقد مو اغلب قهوهای کم

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

رنگ ،فاصله رگ عرضي  r-mو کناری کمتر از فاصله

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

رگبال  Rتا رگبال  Mاست(شکل  .)42شکم تخم مرغي و

Bactrocera zonata (Saunders, 1842) - 11

بندهای  3تا  9زرد بدون لکه.

مشخصات :حشره کامل معموالً زرد رنگ ،سر فاقد مو یا
دارای موی اندک ،روی چشمهای مرکب لکههای گرد دایره
ای ،سپرچه دارای دو خط زرد یا نارنجي در دو طرف و فاقد
موی انتهایي و فاقد رنگآميزی ،گاهي دارای خطوط عرضي
سياه ،سلول زیرکناری در بال معموالً زرد ،سلول  Scو قسمت
13. Humeri

اطالعات جمعآوری 2 :نر ،تله زرد،11/5/24 ،
سرباز )(920m, 26˚59'N, 61˚22'E؛  4نر ،تله زرد،
 ،11/0/1طيسکوپان )(107m, 25˚17'N, 60˚42'E

( معتمدینيا).
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مناطق پراکنش :چين ،تایوان ،هند ،مالزی ،هاوایي،

حشرات بهویژه مگسهای ميوه ميباشد .در ميان گونههای

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

معرفي شده در این مقاله ،گونه  Anastrepha striataبه

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

عنوان گونهای جدی د برای فون ایران معرفي شد که نوربوم و

Bactrocera dorsalis (Hendel, 1794) - 12

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

مشخصات :حشره کامل سياه بهمراه خطوط زرد رنگ،
دارای  2جفت موی پيشاني ،در قسمت قاعده شاخک دارای
لکه سياهرنگ ،چشمهای مرکب فاقد مو ،سر از باال محدب،
سپر سياه با خطوط زرد تا قهوهای ،در وسط فاقد خطوط ،بال
ها فاقد مو ،نوار کناری از  Scتا نزدیکي  R4+5کشيده
شده(شکل  ،)43شکم تخم مرغي با بندهای مجزا بند  3تا  9در
شکم در وسط دارای خطوط تيره.
اطالعات جمعآوری 4 :نر 2 ،ماده ،تله زرد ،گواوا،
 ،11/0/5طيسکوپان )(107m, 25˚19'N, 60˚45'E؛ 3
ماده ،تله مک فيل ،گواوا ،10/47/41 ،زرآباد (131m,

گواوا معرفي کردند .این محصول در مناطق جنوبي استان
سيستان و بلوچستان کشت و کار ميگردد .وایت و السون
هریس ) (White and Elson-Harris, 1992دامنه
پراکنش آن را در کشورهای م کزیک ،برزیل و غرب هند
بيان کردهاند .گونه  Bactrocera oleaeیا مگس زیتون در
سال  4313به عنوان آفت جدید برای ایران در باغات زیتون
شمال کشور معرفي شد ) .(Jafari and Rezaee, 2005این
او لين گزارش از فعاليت این آفت غيربومي در استان سيستان و
بلوچستان و جنوب کشور است .نتایج حاصله از بررسي
فونستيک مگسهای ميوه در استان سيستان و بلوچستان حاکي

) ( 25˚40'N, 59˚19'Eمعتمدینيا).

از حضور و پراکنش این خانواده در محصوالت مختلف

مناطق پراکنش :افریقا ،استراليا ،هاوایي و ایران

زراعي و باغي بهویژه ميوههای گرمسيری ميباشد .

بحث

سپاسگزاری

).(Norrbom et al., 1999

شناسایي مگس های ميوه در ایران در ساليان گذشته
منجربه معرفي تعدادی از گونه های این خانواده در برخي
مناطق کشور شده است ;(Parchami Araghi, 1995
;Gharali, 2001; Gilasian and Merz, 2008
) .Mohammadzade Namin et al., 2010که پراکنش

بيشتر نمونههای معرفي شده ،مربوط به مناطق شمال و شمال
غرب کشور به دليل شرایط آب و هوایي مناسب ،رطوبت و
پوشش گياهي و شرایط مناسب زیستي بوده است .تاکنون در
دنيا  1177گونه از این خانواده معرفي شده است .(Norrbom
) et al., 1999; Merz, 2001به نظر ميآید با توجه به
شرایط متنوع اقليمي و تنوع زیاد پوشش گياهي هنوز گونه
های زیادی از این خانواده در ایران معرفي نشده باشند .استان
سيستان و بلوچستان به دليل تنوع محصوالت مختلف زراعي و
باغي بهویژه کشت محصوالت گرمسيری در جنوب استان
( انبه ،گواوا ،چيکو ،کنار ،پاپایا وغيره) دارای فون غني از

نگارندگان از دکتر  ( John Smithموسسه بي مهرگان
هلند) به دليل شناسایي و تایيد گونهها تشکر و قدرداني مي -
نمایند.
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Anastrapha striata  بال راست در گونه- 2 شکل

 تله مک فيل نصب شده در باغهای زیتون شهرستان زابل- 4 شکل

Figure 2. Right wing of Anastrapha striata

Figure 1. Mcphail trap in olive orchards of Zabol
city

Ceratitis capitata  بال راست در گونه- 1 شکل
Figure 4. Right wing of Ceratitis capitata

Carpomyia paradalina  بال راست در گونه- 1 شکل
Figure 6. Right wing of Carpomyia
paradalina

Dacus ciliatus  بال راست در گونه- 1 شکل
Figure 8. Right wing of Dacus ciliatus

Acantophilus helianthi  بال راست در گونه- 3 شکل
Figure 3. Right wing of Acantophilus
helianthi

Rhagoletis cerasi  بال راست در گونه- 9 شکل
Figure 5. Right wing of Rhagoletis
cerasi

Carpomyia vesuviana  بال چپ در گونه- 0 شکل
Figure 7. Left wing of Carpomyia vesuviana

 شناسایي مگسهای ميوه در زیست بومهای کشاورزی،معتمدینيا و همکاران

Bactrocera cucurbitae  بال راست در گونه- 47 شکل
Figure 10. Right wing of Bactrocera cucurbitae

11

Bactrocera oleae  بال چپ در گونه- 5 شکل
Figure 9. Left wing of Bactrocera oleae

Bactrocera latifrons  بال راست در گونه- 42 شکل

Bactrocera zonata  بال راست در گونه- 44 شکل

Figure 12. Right wing of Bactrocera latifrons

Figure 11. Right wing of Bactrocera
zonata

Bactrocera dorsalis  بال راست در گونه- 43 شکل
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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