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)27/6/92تاریخ پذیرش: 2/12/91(تاریخ دریافت: 
چکیده

کیلومتري شهرستان چابهار) در 80هاي انبه و گواواي دهستان کهیر (هاي میوه در باغبررسی تغییرات جمعیت و شناسایی مگس
یزات، شـکر و  پنبه آغشته بـه متیـل اوژنـول و پـروتئین هیـدرول     هاي مکفیل، حاويانجام شد. بدین منظور از تله1388-90هاي سال

Bactrocera، استفاده شد. پنج گونه مگـس میـوه  ماالتیون تکنیکال zonata (Saunders)،Bactrocera dorsalis Hendel ،
Dacus (Leptoxyda) persicus Hendel،Dacus (Didacus) ciliatus LoewوCarpomya vesuviana Costa جمع

آفـت جـدي   ها بیشتر بـود و طور مشخص از سایر گونهبهB. zonataهاي میوه انبه آوري شدند. بر اساس مشاهدات جمعیت مگس
ند اما بـه لحـاظ آمـاري    هاي انبه بودهاي گواوا بیشتر از باغهاي شکار شده در باغطور کلی مگس. بهاین محصوالت در منطقه است

هـاي شـکار شـده از فـروردین تـا      جمعیـت مگـس  هاي میوه در تمام طـول سـال حضـور داشـتند.    داري نداشتند. مگستفاوت معنی
هاي انبه و گواوا شکار شدند و پس از آن روند کاهشی ماه باالترین جمعیت در باغماه افزایش پیدا کرد تا اینکه در شهریورشهریور

شــــود. همچنــــین در بررســــی تــــاثیر عوامــــل اقلیمــــی بــــر جمعیـــــت        همــــن مــــاه مشــــاهده مــــی    جمعیــــت تــــا ب  
رسد فراوانـی گیاهـان   نظر میها ندارند. بهداري بر تغییرات جمعیت آنهاي میوه مشخص شد که دما و رطوبت نسبی اثر معنیمگس

هاي میوه باشد.مهمی در نوسان جمعیت مگسمیزبان عامل

اي میوه ، شناسایی، تغییرات جمعیت ، انبه و گواواهمگسهاي کلیدي:واژه

khosravimaliheh@yahoo.com*نویسنده مسئول: 
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همقدم
کیلومتر مربع وسعت دارد. به 173478منطقه بلوچستان 

،1پالئارکتیکدلیل تالقی سه ناحیه عناصري از فون نواحی
تنوع عالی و اند و با یکدیگر مخلوط شده3و اورینتال2اتیوپین

آب و هواي چابهار در تابستان نظیري ایجاد نموده است.بی
زاستان معتدل است. بادهاي بارانگرم و مرطوب و در زم

موسمی در فصل تابستان و بادهاي غربی در فصل زمستان در 
شوند. قرار گرفتن این منطقه موجب ریزش پراکنده باران می

) چابهار را به 4مونسونبادهاي موسمی شبه قاره هند (پدیده 
ترین نقطه کشور در ترین بندر جنوبی در تابستان و گرمخنک

زمستان تبدیل کرده است و میانگین بیشینه دماي سالیانه آن 
گراد درجه سانتی10گراد و کمینه دماي آن درجه سانتی34

می باشد که هم عرض جغرافیایی با بندر میامی در شبه جزیره 
و شرایط آب و هوایی آن نیز مشابه با بندر فلوریداي آمریکا

,Wikipedia)میامی است به دلیل آب و هواي .(2013
گرمسیري و گیاهاناین منطقه قادر است بسیاري از ،ویژه

نیمه گرمسیري نقاط مختلف جهان را در خود پرورش دهد. 
پاپایا، کنار، چیکو، هاي گرمسیري شامل موز، انبه،میوه

ه رگیل، بیدام، گواوا (زیتون محلی) و نیمتمبرهندي، نا
- 90در سال باشد. میگرمسیري شامل خرما، مرکبات و غیره

در استان سیستان و سطح زیر کشت محصوالت باغی 1389
.(Motamedinia, 2008)هکتار بود51/71042بلوچستان 
از راسته دوباالن از Tephritidaeهاي خانواده مگس

هاي گرمسیري و نیمه آفات میوهترین ترین و جديمهم
ها چند خوارآیند. بیشتر این مگسگرمسیري به شمار می

توانند به سرعت مثل باالیی داشته و میهستند و توانایی تولید
ها را به عنوان در منطقه وسیعی پراکنده شوند و این امر آن

1. Palearctic
2. Ethiopian
3. Oriental

که بادهاي موسمی منطقه هند وپاکستان وکشورهایی اطراف آن 4
عبور کرده ورطوبت فراوانی را با خود حمل هنداز سمت اقیانوس 

شود. میدراین مناطق می کند وسبب بارندگی هاي شدید وسیالب 
سامانه کم فشار آن شهرستان بندري چابهار را متاثر و باعث کاهش 

شود.دماي این منطقه در فصل تابستان می

تهدیدي جدي براي محصوالت منطقه بلوچستان مطرح 
فت مگس انبه به بلوچستان و خسارات ورود آساخته است.

فراوان وارده به محصوالت باغی زنگ خطري براي همه 
رود و شمار میپزشکی کشور بهدست اندرکاران مسایل گیاه

در Tephritidaeهاي میوهحاکی از اهمیت خسارت مگس
تنها Tephritidaeخانوادهمیوههاي مگساین منطقه است.

زنند، در هاي تازه خسارت میهیوهایی هستند که به ممگس
و Drosophilidaeهايخانوادهها نظیرکه سایر مگسحالی

Muscidaeهاي خسارت دیده و ریخته شده ووهدر می
ریزيحاصل از تخمهايدر سوراخLonchaeidaeخانواده 

,Norrbom(گذارندتخم میTephritidaeهايمگس

.اي زیادي هستندونهداراي تنوع گي میوهها. مگس)2002
1400در سراسر دنیا وجود دارد که حدود گونه5000تقریبا

زنند از این تعداد هاي تازه خسارت میها به میوهگونه از آن
هاي حدود ده گونه با تغذیه از گیاهان باعث خسارت

ت مهم عنوان آفاهشوند و باقتصادي قابل توجهی می
Vayssieres).دمحصوالت کشاورزي مطرح هستن et al.,

2007)
)Mukiama and Muraya, 1994(موکیاما و مورایا 

يزاخسارتهايمگس(کنیا) به بررسیدر جنوب آفریقا
گونه مگس میوه 4باغ،11هاي گرمسیري پرداختند و در میوه

هاي گرمسیري معرفی کردند که  به انبه، قهوه و سایر میوه
فعال هايیگر با بررسی گونهاي ددر مطالعه. زدندخسارت می

واریته متعدد انبه در آفریقا مشخص شد، از 17مگس روي 
گونه داراي اهمیت 4هاي شناخته شده گونه از مگس8بین 

Ceratities cosyraاقتصادي مشخصی بودند که عبارتند از

Walker،C.quinaria Bezzi،C. silvestrii Bezziو
Bactrocera invadens Drew.. در این پژوهش عنوان

Ceratitiesهاي خشک جمعیت شد که در طول فصل

cosyraهاي بارانی و مرطوبکه در فصلزیاد بود در حالی
B. invadens ی داشت (یباالجمعیتVayssieres et al,

هاي مهم انبه هاي میوه به واریته). میزان خسارت مگس2005
طی آن سه گونه بومیدر آفریقا مورد ارزیابی قرار گرفت که

.Bو یک گونه خارجی Ceratitisاز جنس invadens
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سازد که خسارت اقتصادي اي را میهاي میوهترکیب مگس
مشخصی در منطقه ذکر شده روي درختان انبه دارد. میانگین 

ها در دو فصل و دو باغ هاي میوه روي انبهخسارت مگس
درصد در 73ه درصد در اوایل آوریل ب17مورد بررسی از 

Vayssieresنیمه ژوئن رسید ( et al., 2007.(
بررسی دینامیسم جمعیت حشرات کامل مگس میوه 

در ارتباط با فنولوژي گیاه و HendelB. dorsalisشرقی
گیاهترین میزبان آفتدما در مالزي نشان داد که مناسب

Starfruitزمان با ظهور بوده و اوج جمعیت آفت هم
افتد و در یزبان در فصول مرطوب هر سال اتفاق میهاي ممیوه

گذارد هاي خشک جمعیت آفت رو به کاهش میطول فصل
)Keng- Hong and Serit, 1994.(

ها که به طیف وسیعی از هاي متعدد مگساز میان گونه
Dacus dorsalisهاي کنند، مگسها حمله میمیوه

Hendel،B. zonata (Saunders) وD. cucurbitae

Coquillettزاي هاي خسارتترین گونهبه عنوان مهم
. در )Marwat, 1986(اندمحصوالت گرمسیري معرفی شده

بررسی دینامیسم جمعیت سه گونه از جنس هاي 
Bactroceraهاي میوه در در پاکستان مشخص شد، مگس

هاي نوامبر تا فوریه جمعیت پائینی داشتند و سپس در ماه
کرد. ا آگوست جمعیت آن افزایش پیدا میهاي مارس تماه

هاي میوه در جوالي و آگوست و اوج جمعیت مگس
ها ترین جمعیت در اکتبر گزارش شده است. آنکم

جمعیت آفت را مربوط به میزان دما و رطوبت و هاينوسان
Mahmood andوجود میوه هاي میزبان آفت دانستند (

Mishkatullah, 2007 مطالعه دینامیسم با2002). در سال
در مرکز nectrinهاي میوه در گواوا و جمعیت مگس

هاي تحقیقات کشاورزي اسالم آباد مشخص شد تعداد مگس
بیشتر از گواوا بود اما در هر nectrinهايشکار شده در باغ

داري نداشتند. حال این دو به لحاظ آماري اختالف معنی
انویه حضور داشتند. جز ژهاي میوه در تمام طول سال بهمگس

باالترین تعداد حشره شکار شده از ماه می تا آگوست بود و 
اوج جمعیت آن در ماه جوالي اعالم شد. سه گونه شکار 

.Dشده عبارت بودند از dorsalis Hendel،B. zonata

(Saunders) وD. cucurbitae Coquillett مگس میوه .

ور واضحی از انبه گونه مشخصی بود که جمعیت آن به ط
رسد که آفت جدي و مهم نظر میها بیشتر بود. بهسایر گونه

بوده و در تمام طول سال جمعیت باالیی دارد. از هااین باغ
ترین جمعیت را در بین کمD. cucurbitaeطرفی 

رسد در شرایط نظر میهاي شکار شده داشت و بهمگس
Gillaniاکولوژیکی اسالم آباد آفت مهم و جدي نباشد ( et

al., 2002.(
هاي میوه با اندازي مگسدامهاي بهدر بررسی روش

انبه و هاياستفاده از متیل اوژینول و پروتئین هیدرولیز در باغ
داراي دو اوج 2005گواوا اعالم شد، مگس میوه انبه در سال 

مگس/ تله/ هفته) و 88/16جمعیتی در هفته دوم جوالي ( 
مگس / تله/ هفته) بود و در سال 75/6هفته چهارم اکتبر (

مگس/ 50/6داراي یک اوج در هفته دوم ماه مارس (2006
هاي میوه در تله/ هفته) بود. اما وقتی که جمعیت کل مگس

63/282نظر گرفته شد داراي دو اوج در هفته دوم جوالي (
مگس/ تله/ 25/85مگس/ تله/ هفته) و هفته چهارم نوامبر (

111یک اوج اصلی (2006بود. در سال 2005هفته) سال 
,Ravikumarمگس/ تله/ هفته) در هفته چهارم ماه داشت (

2006.(
هاي میوهمورد مگسهایی در در ایران نیز پژوهش

,Amraصورت گرفته است. امراء (گرمسیرمحصوالت 

) به بررسی زیست شناسی مگس میوه انبه و شناسایی 1994
پرداخت. وي شدت خسارت ستاندر بلوچهاي آنسایر گونه

را در انبه و گواوا باال و در پاپایا و انجیر و هلو متوسط و در 
اوج 4-8مرکبات و گوجه خسارت کم اعالم کرد. وي 

گزارش کرد. در بلوچستانجمعیتی در سال براي این آفت 
اقدام به شناسایی (Motamedinia, 2008)معتمدي نیا 

سیستان و بلوچستان نمود و هاي میوه از سطح استانمگس
هاي ها میزبانضمن معرفی یازده جنس و گونه از این مگس

هرکدام را معرفی کرد. همچنین با بررسی عوامل موثر در 
هاي فرمونی و کنترل مگس میوه انبه در افزایش کارایی تله

هایی با رنگ زرد، ماده توزیع کننده نئوپان و بلوچستان، تله
ها لیتر براي شکار مگسمیلی6با دوز ماده کشنده روغن 

Golmohammad Zadeh(مناسب گزارش شد

Khiaban, 2000(.
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جواري با کشورهاي در استان سیستان و بلوچستان به دلیل هم
راحتی با ه توانند بمیهاي میوهپاکستان و افغانستان مگس

ه و ببندو گسترش یاداخل کشور شدهمحصوالت وارداتی 
ند. لذا جهت جلوگیري از شواي مطرح قرنطینهعنوان آفات

ریزي براي ایجاد ها به مناطق دیگر و برنامهانتشار این مگس
شناسایی ، ترین گامیک برنامه مدیریت تلفیقی اولین و مهم

هاي جمعیت آفت در طول سال،سپس بررسی نوسانها و آن
ه امري ضروري بمناسب مدیریتجهت ایجاد یک سیستم 

که در این تحقیق به آن پرداخته شد.رسدنظر می

هامواد و روش
منطقه طیس کوپان هايهاي مگس در باغشناسایی گونه

کیلومتري شهرستان 80و 25و کهیر (به ترتیب با فاصله 
زمان اجرا شد. از طور همبه1388-90هاي چابهار) در سال

هايهاي مقدماتی سطح زیر کشت باغآنجا که طی بررسی
هاي میوه در منطقه کهیر باالتر مورد نظر و جمعیت مگس

انبه و گواواي هايبود، بررسی تغییرات جمعیت آفت در باغ
میوه هاي بارور این دهستان ادامه یافت. به منظور جلب مگس

6تا 4پنبه به تکهیک استفاده شد. 1هاي فرمونی مکفیلاز تله
5رصد)، سم (د85کننده (میلی لیتر ترکیب حاوي جلب

درصد) آغشته شد و سپس در وسط تله 10درصد) و شکر (
Methylهایی نظیر متیل اوژنولکنندهاز جلبنصب شد.

Eugenolاین خانواده هاي(جهت جلب حشرات نر مگس
هیدرولیز (جهت جلب و پروتئینBactrocera)جنس ویژههب

ون ماالتی. شد) استفادهTephritidaeهايمگسنر و ماده
شکر براي باال بردن قدرت عنوان سم کشنده وتکنیکال به

تله در فواصل 4جلب تله افزوده شدند. براي هر هکتار 
- 2درخت یک تله) و در ارتفاع 25-30مساوي (به ازاي هر 

متري از سطح زمین، بدون نور مستقیم خورشید روي هر 5/1
ه ها هر هفته بازدید شدند و کلیتلهدرخت نصب شدند.

هاي شکار شده با نصب برچسب اطالعات حاوي مگس
آوري جهت شناسایی و شماره تله، نوع میزبان و تاریخ جمع

هاي شمارش به آزمایشگاه انتقال داده شدند. بر اساس ویژگی

1 Mcphail trap

ها تا حد امکان شناسایی و شمارش شده ظاهري جنس و گونه
پزشکی کشور ارسالو براي تائید به موسسه تحقیقات گیاه

شدند. براي بررسی رابطه میزان شکار تله و پارامترهاي می
استفاده شد، تا دماي حداقل و 2الگرهواشناسی از دستگاه دیتا

حداکثر و میزان رطوبت نسبی هر هفته ثبت شود. این دستگاه 
در محل به تنه یکی از درختان نصب شد.

و براي Excel 2007براي ترسیم نمودارها از نرم افزار
ایسه جمعیت این گروه از آفات در درختان انبه و گواوا از مق

استفاده شد. آنالیز همبستگی و رگرسیون T testآزمون 
خطی چندگانه براي بررسی تاثیر عوامل اقلیمی (دما و 

ها استفاده شد.رطوبت نسبی) در میزان شکار تله

نتایج
هاالف) شناسایی گونه

هاي گونه از مگسدر پژوهش حاضر تعداد پنج جنس و
مگس استبرق:شاملآوري و شناسایی شدند که میوه جمع

D. (Leptoxyda) persicus Hendel،مگس انبهB.

zonata Saunders ،مگس جالیزD. (Didacus)

ciliatus Loew ،مگس کنارCarpomya vesuviana

Costaمگس میوه شرقیوB. dorsalis Hendel.هستند
ط دمایی و رطوبتی خاص منطقه برخی با توجه به شرای

شدند در فواصل ها جلب میهاي میوه که به تلهمگس
شدند اما طبق شواهد ها فاسد و متالشی میبردارينمونه

توان گفت هاي آلوده میآوري میوهدست آمده و جمعبه
Peach fruitمعیت مگس میوه انبه با نام عمومیتراکم ج

fly وGuava fruit flyها در تمام طول ت به سایر گونهنسب
هاي غالب فعال در منطقه سال باالتر بود و این مگس از گونه

1358در سال این گونه در ایران اولین بار آید.حساب میبه
در منطقه طیس شهرستان چابهار روي انبه و بیدام مشاهده 

درصد گزارش شده و 80شده و خسارت آن در همان سال تا 
هاي میوه انبه، گواوا، بیدام و سایر میوههم اکنون روي

گرمسیري منطقه با اهمیت اقتصادي باال وجود دارد و قبال 
در این آفتشد. جزو آفات قرنطینه داخلی محسوب می

2 . Datalogger
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آفتو مرحله شفیرگیدارد نسل6-7بین منطقه کهیر
,Golmohammad Zadeh Khiaban(استدرخاك 

2000.(

هاي میوه انبه و گواوا سب) دینامیسم جمعیت مگ
هاي میوه در سال اول از جمعیت مگسهايبررسی نوسان

نشان داد که حداقل جمعیت 1389ماه تا دي1388بهمن ماه 
مگس/ تله/ هفته ) در 25/2و گواوا 5/1هاي میوه (انبه مگس

گراد و رطوبت درجه سانتی8/21بهمن ماه با میانگین دماي 
ه است. افزایش تدریجی جمعیت درصد ثبت شد54نسبی 
مگس/ تله/ 16و گواوا 66/12انبه فروردین (ها ازمگس

75/98و گواوا 25/81هفته) شروع شده و تا خرداد (انبه 
5/30ماه با میانگین دماي مگس/ تله/ هفته) ادامه یافت. در تیر

یابد (انبه گراد جمعیت آفت مقداري کاهش میدرجه سانتی
هاي مرداد و مگس/ تله/ هفته). در ماه34و گواوا 4/19

کند ها دوباره افزایش پیدا میشهریورجمعیت مگس
و گواوا 246ها در شهریور (انبه که بیشترین مگسطوريبه

آوري و شمارش شد. از مگس/ تله/هفته) جمع25/293
هاي میوه به تدریج مهرماه تا پایان بهمن ماه جمعیت مگس

).1کند(شکلکاهش پیدا می
به طول 1390ماه تا دي1389در سال دوم که از بهمن 

و گواوا 1انجامید کمترین جمعیت آفت را در بهمن (انبه 
مگس/ تله/ هفته) شاهد بودیم. افزایش تدریجی 25/1

6و گواوا 7ها از فروردین ماه شروع شد (انبه جمعیت مگس
5/53و گواوا 25/59مگس/ تله/ هفته) و تا خرداد (انبه 

مگس/ تله/ هفته) ادامه یافت. جمعیت آفت در تیرماه کاهش 
مگس/ تله/ هفته). 2/12و گواوا 9گیري پیدا کرد (انبه چشم

در مرداد و شهریور ماه جمعیت آفت افزایش پیدا کرد  به 
و 5/127(انبه که اوج جمعیت آفت در شهریور ماه طوري
شد. از آوري و شمارشمگس/ تله/ هفته) جمع128گواوا 

مهر ماه تا پایان سال نیز جمعیت آفت کاهش پیدا کرد 
).1(شکل

انبه هايهاي میوه در باغج) مقایسه جمعیت مگس
و گواوا

هاي میوه در تمام طول سال در نتایج نشان داد که مگس
جمعیت درصد06/56اگرچهمنطقه حضور دارند.

هاي هاي مکفیل جلب شدند در باغهایی که به تلهمگس
جمع آوري هاي انبه باغدرصد جمعیت از35/50و گواوا

ها داري بین آناما به لحاظ آماري اختالف معنیشدند،
جمعیت آفت در طول سال در هاينوسان. مشاهده نشد

). 1هاي مشابهی است (شکلدرختان انبه و گواوا داراي شیب

بر نوسان جمعیت د) بررسی اثر دما و رطوبت
هاي میوهمگس

در زمان اجراي پژوهش بیشترین میانگین دماي ماهانه 
8/20گراد و کمترین میانگین دماي ماهانه درجه سانتی3/31

دمابیبه ترتگراد در منطقه کهیر ثبت شد ودرجه سانتی
هاي انبه و در باغتلههر هاي میوه که توسط میانگین مگس

مگس بودند. حال آنکه در 25/2و 296جلب شدند،گواوا
تعداددرجه سانتی گراد 2/30با دماي 1389ماه شهریور

به تله هاي مکفیل جلب شدند. در کمترین مگس 25/539
مگس به 8/7درصد) تعداد 51میانگین رطوبت نسبی هوا (

هاي انبه و گواوا جلب شدند. در بیشترین میانگین رطوبت تله
در دو ماه از سال ثبت شده بود تعداد درصد) که 83(نسبی
هاي انبه و گواوا جلب شدند مگس به تله8/110و 258

). رگرسیون خطی چند گانه نشان داد تغییرات 1(شکل 
هاي میوه در چابهار با دما و رطوبت نسبی جمعیت مگس

40/5مگس میوه انبهSE(در مورد دما داري نداردرابطه معنی
می باشد و در مورد رطوبت 31/6مگس میوه گواوا SEو 

SE و 79/1مگس میوه انبهSE می 09/2مگس میوه گواوا
درصد معنی 5در سطح tباشد و در تمامی موارد شاخص 

باشد). دار نمی

بحث 
هاي متعددي از آفات انبه در بلوچستان توسط گروهتولید

هاي میوه هاي گالزا و مگسها، پشهها، زنجركنظیر شپشک
اقتصادي هاي میوه خسارتشود. در این بین مگسهدید میت

در بلوچستان آورند. میزان این خسارتقابل توجهی به بار می
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Golmohammad)درصد نیز گزارش شده است 80تا 

Zadeh Khiaban, 2000).
هایی که درختان انبه را در مطالعه روي طیف گونه
.Bان داد کهدهند، نشبلوچستان مورد حمله قرار می zonata

(Saunders) ،B. dorsalis Hendel ،D. persicus

Hendel،D. ciliatus LoewوC. vesuviana Costa

جوار همطبق بررسی منابع در کشور هاي فعال هستند. گونه
,Marwat(اند شدهپاکستان نیز گونه هاي مشابه گزارش 

Gillaniو 1986 et al., 2002(.
ت آفت در دو سال اجراي طرح روند تغییرات جمعی

هاي ها در باغمشابهی داشت. در سال دوم میانگین شکار تله
گذاري واسطه تلهرسد بهنظر میانبه و گواوا کمتر بود که به

در سال اول جمعیت آفت تا حدودي کنترل شده بود. در 
درختان هاي جوانظهور برگبهمن و اسفند ماه همزمان با 

نظر هاي میوه ثبت شده که بهجمعیت مگسانبه کمترین 
هاي میزبان باشد. از فروردین علت عدم وجود میوهرسد بهمی

هاي جوان انبه جمعیت آفت ماه و همزمان با ظهور میوه
ها روي درختان هستند، افزایش یافته و تا خرداد ماه که میوه

در منطقه عموماًها رو به افزایش است.جمعیت مگس
هاي میوه، بیشتر کشاورزان به دلیل خسارت مگسبلوچستان

کنند و هاي خود را سبزچین نموده و از آن ترشی تهیه میانبه
احتماال کاهش جمعیت آفت در دارند.به بازار عرضه می

هاي انبه و عدم وجود میزبان دلیل برداشت میوهتیرماه به
پدیده بادهاي موسمی مونسون هموارهمناسب آن بوده است. 

یابد و در پی آن از تیرماه شروع شده و تا شهریور ادامه می
هاي مرداد و شهریور یابد. در ماهرطوبت نسبی هوا افزایش می

ها افزایش پیدا هاي گواوا جمعیت مگسهمزمان با ظهور میوه
کرده است. از مهرماه تا پایان سال با سرد شدن هوا و عدم 

این گروه از آفاتهاي میزبان مناسب جمعیتوجود میوه
Gillaniهمکاران وگیالنی کند. کاهش پیدا می et al,

آباد پاکستان نتایج مشابهی را براي نوسان ) از اسالم(2002
هاي میوه انبه گزارش کردند.جمعیت مگس

دمایی و رطوبتی هايدلیل محدودیت نوساندر چابهار به
ف سال و شرایط به نسبت یکنواخت اقلیمی در فصول مختل

هاي میوه شکار شده با داري بین تعداد مگسرابطه معنی

که بیشتریز و زمانیپارامترهاي جوي وجود ندارد. با شروع پای
هاي جوي فرا گرفته است مناطق کشور را سرما و بارندگی

آب و هواي چابهار معتدل است و زمینه مناسبی براي کشت 
ها این میوهمحصوالت خارج فصل فراهم است. بیشترانواع 
هاي میوه خواهند بود. بنابراین هاي مناسبی براي مگسمیزبان

هاي میوه رود بخشی از تغییرات جمعیت مگساحتمال می
که این تحت تاثیر فراوانی گیاهان میزبان است و مادامی

ها رو به افزایش ها در دسترس باشند جمعیت مگسمیوه
تان نیز تغییرات گذارد. نتایج پژوهشی مشابه در پاکسمی

هاي را با پارامترB. dorsalisو B. zonataجمعیت
(Ravikumar, 2006).هواشناسی غیر مرتبط دانست 

Mahmood and(محمود و مشکات اهللا

Mishkatullah, 2007 با بررسی تغییرات جمعیت مگس (
5ترین جمعیت (میوه انبه در پاکستان عنوان کردند کم

درجه 87/9حداقل میانگین دماي مگس) در ژانویه با
گراد دیده شده است و افزایش تدریجی جمعیت این سانتی

مگس) در ژوئن و هنگامی که حداکثر میانگین 896گونه (
گراد است، مشاهده شده است. وي درجه سانتی59/30دما 

با 1999مگس در دسامبر 21ها را تا کاهش تدریجی مگس
ن اساس وابستگی مثبتی بین دما و اعالم کرد. بر ای6/12دماي 

تغییرات جمعیت مگس میوه انبه گزارش کرد. بررسی 
ساوانا به انبه اي که در گینههاي میوهتغییرات جمعیت مگس

.Cزنند نشان داد که خسارت می cosyra گونه غالب در
دهی انبه از ژانویه تا آوریل طول فصل خشک و زمان میوه

.Bهاي بود. مگس invadensهاي مرطوب و پس در فصل
هاي انبه از ماه می تا نوامبر جمعیت زیادي از برداشت میوه

با دما رابطه مثبت و با رطوبت C. cosyraداشتند. جمعیت 
با B. invadensکه نسبی همبستگی منفی داشت. در حالی

رطوبت نسبی رابطه مثبت و با دما همبستگی منفی 
Nboyine)داشت et al., 2013).

هاي با توجه به واردات غیر قانونی نهادهدر پایان 
کشاورزي از مرز پاکستان و احتمال ورود آفات مختلف از 

هاي میوه که روي سایر مگسشوداین کشور پیشنهاد می
گرمسیري بلوچستان فعالیت محصوالت گرمسیري و نیمه

کنند شناسایی شده و بیواکولوژي این آفات مورد مطالعه می
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هاي میزبان وو با در نظر گرفتن زمان ظهور میوهیرندقرار گ
اوج جمعیت این دسته از آفات کنترل مناسب و هماهنگ در 

ها صورت گیرد.سطح منطقه علیه آن

)1388- 90بلوچستان(کهیر،منطقهدرگواواوانبهمیوههايمگسجمعیتتغییرات- 1شکل
Figure 1. Seasonal fluctuations of fruit fly population on mango and guava trees at Kahir, Baluchestan

(2010- 11)
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Abstract
Studies on population dynamics and identification of fruit flies were done in mango and guava

orchards at Kahir village (80 km to Chabahar) in 2010-2011, using Macphail pheromone traps
baited with a mixture of methyl eugenol and protein hydrolyzate, sugar and technical malathion.
Five species, Bactrocera zonata (Saunders), Bactrocera dorsalis Hendel, Dacus (Leptoxyda)
persicus Hendel, Dacus (Didacus) ciliatus Loew and Carpomya vesuviana Costa were caught in
the traps. Observations showed that Bactrocera zonata was the dominant species and its
population was significantly higher than other species. It appears to be a severe pest of these fruits.
Generally, flies were caught in higher numbers in guava orchard than in mango orchard. However,
the difference was not statistically significant. The fruit flies were present in the field throughout
the year. They were caught in the traps in greater numbers from April to August and their
population was at the peak in August in both mango and guava orchards, then population decline
continued until February. Effect of climatic factors on the population of fruit flies also showed that
temperature and Relative humidity have no effect on population fluctuation. Availability of host
fruits was essential factor affecting population fluctuation.
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