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  چکیده

سیار  آفات از saunders Bactrocera zonata مگس میوه انبه  خطرناك ب

ستان  در ، گواوا و مرکباتانبه شور  جنوبي های ا ست  ک ا آن ب مبارزه که ا

بررسللي تغییرات جمعیت . باشللد مي باغداران اصلللي های دغدغه از کيی

ستان و بلوچستان     آفت  سی ستان  شان داد که این آفت در  در جنوب ا  مامت ن

سال فعالیت دارد  شت و خرداد  . طول  همزمان با پیدایش میوه اما در اردیبه

 )زیتون محلي( های انبه و مرداد و شهریور همزمان با رشد میوه های گواوا  

که میزبانهای ترجیحي آفت هستند، جمعیت آن افزایش و در فصل پاییز و   

ستان جمعیت آن کاهش مي یابد.  سه کارایي ترکیبات جلب کننده م زم  قای

 2 -68 کنفي گونيفاده ازاسللت نشللان داد کاربرد آنها با روشللهای مختلف

یه  به  مغز با  ال یل   %7) ترکیبي فرمول و ای پن  ماالتیون  %7+ اوژنول مت

 اب همراه سللطلي تله یا شللود و آویزان مي درخت شللاخه به که (تکنیکال

 کنترل در را تأثیر بیشترین شده،   اشباع  اوژنول متیل لیترمیلي 5 با که نئوپان

شخم پای درختان،  پروتئین هیدرولیزات،  حاوی طعمه مسموم   .دارد آفت

و جمع آوری میوه های آلوده، جلوگیری از کشللت  رعایت بهداشللت با 

ای ه  مگسهماهنگ   گیاهان میزبان آفت و مدیریت       سلللایر مخلوط انبه با   

 برای مدیریت آفت در باغات توصیه مي شود. میوه در سطح یک منطقه
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به،   :كلیدی  های واژه جمعیت، ترکیبات جلب     تغییراتمگس میوه ان

 مدیریت تلفیقي آفت، کننده
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 مقدمه
خلللللللانواده و از  Mangifera indicaنلللللللام علملللللللي   بلللللللاانبللللللله 

Anacardiaceae      یکلللي از مهمتلللرین میلللوه هلللای گرمسلللیری جهلللان

 988م )حللدود یللادر ایللران کشللت وکللار ایللن درخللت از  للدیم اال اسللت.

و منللاطقي از  بلوچسللتان در اسللتان هللای هرمزگللان و سیسللتان و   سللال(

سلطح زیلر کشلت باغلات انبله       ت.متلداول بلوده اسل   جنوب استان کرملان  

درصلللد از کلللل میلللوه هلللای     6/96بلللارور و غیلللر بلللارور در ایلللران    

 مي باشد. در کشور گرمسیری
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 میوه سبز انبه (6شکل 

هللا، هللای متعللددی از آفللات نشیللر ش شللک   تولیللد انبلله توسلل  گللروه  

شللود. در هللای میللوه تهدیللد مللي مگللسهللای گللالزا و هللا، پشللهزنجللرك

هلای ا تصلادی  ابلل تلوجهي بله بلار       هلای میلوه خسلارت   این بلین مگلس  

آورنللد و یکللي از عوامللل اصلللي محللدود کننللده توسللعه باغللات در   مللي

هلللا در جنللوب کشلللور بللله حسلللاب ملللي آینللد. میلللزان ایلللن خسلللارت  

 .رصد نیز گزارش شده استد 28بلوچستان تا 

تللرین آفللات  تللرین و جللدی از مهللم Tephritidaeهللای خللانواده  گللسم

آینللد. بیشللتر ایللن هللای گرمسللیری و نیملله گرمسللیری بلله شللمار مللي میللوه

تواننلد  مثلل بلاالیي داشلته و ملي    هسلتند و توانلایي تولیلد    ها پلي فاژمگس

هللا را بلله  بلله سللرعت در منطقلله وسللیعي پراکنللده شللوند و ایللن امللر آن    

رزی مطلللرا سلللاخته عنللوان تهدیلللد جلللدی بلللرای محصلللوالت کشلللاو 

هللایي تنهللا مگللس  Tephritidae خللانواده میللوههللای اسللت. مگللس 

کلله سللایر  زننللد، در حللاليهللای تللازه خسللارت مللي ههسللتند کلله بلله میللو 

در  Muscidaeو Drosophilidae خلللانواده هلللای   هلللا نشیلللر مگلللس

در  Lonchaeidae خللانواده هللای خسللارت دیللده و ریختلله شللده ومیللوه

تخللم   Tephritidaeهللایمگللس ریللزیحاصللل از تخللم  هللایسللورا 

 .ای زیللادی هسللتند دارای تنللوع گونلله  ی میللوههللامگللس .گذارنللدمللي

گونلله  6088در سراسللر دنیللا وجللود دارد کلله حللدود   گونلله 6888 تقریبللا
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زننللد از ایللن تعللداد حللدود ده هللای تللازه خسللارت ملليهللا بلله میللوهاز آن

تللوجهي  هللای ا تصللادی  ابلللگونلله بللا تغذیلله از گیاهللان باعلل  خسللارت

عنلللوان آفللات مهلللم محصلللوالت کشلللاورزی مطلللرا  شلللوند و بلللهمللي 

بللله کشلللور و 6962از سلللال ورود آفلللت مگلللس میلللوه انبللله   .هسلللتند

جللدی خسللارات فللراوان وارده بلله محصللوالت بللاغي زنللگ خطللری      

شللمار پزشللکي کشللور بلله  بللرای هملله دسللت انللدرکاران مسللایل گیللاه    

 رود.مي

B.zonata  و در حللال حا للر  بللومي جنللوب و جنللوب شللرس آسللیا اسللت

کشللور وجللود دارد. بللا افللزایش توریسللم بللین المللللي،      28در بللیش از 

تجللارت جهللاني و تغییللرات ا لیمللي و تغییللر کللاربری ارا للي خطللر        

ورود آن به منلاط  جدیلد وجلود دارد. پلس از ورود بله یلک منطقله بله         

راحتللي سللازگار مللي شللود و گسللترش مللي یابللد زیللرا ایللن مگللس یللک   

تخللم  650و  ابلیللت تکثیللر بللاال داشللته )حللدود  گونلله ی پلللي فللاژ اسللت

در طللول عمللر( و چنللدین نسللل در سللال تولیللد مللي کند. للمن اینکلله     

 ابلیللت پللراکنش سللریعي دارد. ایللن گونلله مللي توانللد در طللول سللال       

 فعالیت داشته باشد.

ا تصللادی ایللن آفللت در درجلله اول از دسللت دادن بللازار  زیانبللار اثللرات 

در  هللای  رنطینلله و ریشلله کنللي   هزینلله تحمیللل صللادرات محصللول و  

آفلت اسلت. بلدنبال اسلتفاده از برنامله هلای کنتلرل         کشورهای آللوده بله  
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و یللا بیولللوژیکي آلودگیهللای زیسللت محیطللي ایجللاد خواهللد   شللیمیایي

)سللللازمان حفازللللت از   EPPOبللللرای کشللللورهای   B.zonataشللللد. 

گیاهللان اروپللا و مدیترانلله( دارای اهمیللت  رنطینلله ای اسللت. ایللن آفللت   

 آفات  رنطینه  رار گرفته است. A1یست در ل

 وضعیت رده بندی

که به مگس میوه هلو و  saunders Bactrocera zonataمگس میوه انبه 

معروف است از راسته  Peach/ Guava Fruit Flyمگس میوه گوآوا 

های دیگر این آفت باشد. ناممي Tephritidaeخانواده  و Dipteraدوباالن 

Dacus mangiferae ،Dasyneura zonata  و Rivellia persicae  .است 

 مناطق انتشار

این آفت از کشورهای بنگالدش، اندونزی )انتشار محدود(، الئوس، 

میانمار، ن ال، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سریالنکا، تایلند، امارات 

 و ، هندوستان، لبنان، کامبوج، یمنعربي متحده، ویتنام، مصر، موریتاني

ایران گزارش شده است. مگس میوه انبه تاکنون از  اره اروپا و ا یانوسیه 

 .(2)شکل  گزارش نشده است
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 در دنیا Bactrocera zonataنقشه پراکنش  (2شکل 

 مشخصات ظاهری

میلي متر هستند. الرو  2میلي متر و  طر  6تخم ها سفید کشیده و به طول 

در صورتي که مورد آزار  رار  آفت سفید کرمي شکل و بدون پا بوده و

گیرد تا دو برابر اندازه خود مي پرد. در آخرین مرحله رشدی طول بدن 

  .میلي متر مي رسد و در همین زمان تبدیل به شفیره مي گردد 3الرو به 

بندی و معموالً در داخل پوپاریوم بشکه ای شکل با  66شفیره این آفت

ك پای درختان آلوده تشکیل مي رنگ  هوه ای تیره و استوانه ای در خا

میلي متر عرض دارد.  9/2-6/2میلي متر طول و  2/0– 2/6شفیره  .شود

انتهای عقبي شفیره گرد و سورا  تنفسي عقبي درست در محلي  رار دارد 

 که سورا  تنفسي الرو  رار داشته است.
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دارای بال های طرا دار و ماده ها دارای  Bactroceraحشرات بالغ جنس 

تخمریز تلسکوپي و نوك تیز هستند. این شکل در سایر مگس ها به ندرت 

دیده مي شود. حشرات بالغ مگس میوه انبه هم اندازه مگس خانگي بوده و 

شکل )طرا و ساختمان بال غیرطبیعي و بدن غالباً نارنجي تا  هوه ای است

9). 

 

   
 ب                                                           الف          

 
 ج
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حشره کامل )ماده: راست و نر: چپ( مگس  ( الف.الرو ب. شفیره ج.9شکل

 میوه انبه

 دامنه میزبانی 

هلو،  های اصلي آنمگس میوه انبه دارای دامنه میزباني وسیعي است. میزبان

سایر گیاهان از جمله مرکبات، درختان انبه و گوآوا هستند. این آفت به 

دارها و نیز برخي صیفي جات و میوه سردسیری اعم از هسته دارها و دانه

 نماید. های هرز حمله ميحتي علف

 زیست شناسی و نحوه خسارت 

مگس های ماده با نشستن روی میوه های در حال رسیدن و فروبردن تخمریز 

، بعد از تفریخ تخم ریزی مي کنند.ا دام به تخم آنهاخود در زیر پوست 

الً در . معموکنندمي حفر الروها با نفوذ به داخل بافت میوه ها تونل هایي 

یک میوه آلوده الروهای سنین مختلف آفت مشاهده مي شود که نشانگر 

تعدد دفعات تخم گذاری آفت و تداخل نسل آنها است. فعالیت سن اول 

یه تخم گذاری است ولي الروهای الروی تنها محدود به  سمت زیر ناح

-سنین دوم و سوم بیشتر در میوه نفوذ کرده و باع  زوال کامل میوه مي

موده ها حمله نباکتری ها و ارچناشي از تخم ریزی های براثرسورا گردند. 

بوی  نیز بدلیل  های سرکهازطرفي مگس یابد.میزان خسارت افزایش مي و
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در نهایت منجر به ریزش و شوندگندیدگي جذب چنین محی  هایي مي

طب  مطالعات مقدماتي این آفت بین  .(0)شکل  گرددمیوه های آلوده مي

         دارد و مرحله شفیرگي درخاك بلوچستان  نسل درمنطقه کهیر 7-5

 .باشدمي

 

 
 عالیم خسارت آفت روی پوست میوه )چپ( داخل میوه )راست( (0شکل 

 دستورالعمل
برای پیشگیری و مهار این آفت در باغات میوه های گرمسیری توصیه مي 

 مدیریتي به شرا ذیل انجام پذیرد. های شود تلفیقي از روش

 

 پایش و ردیابي مگس میوه در باغات  (6
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اجرای یک برنامه د ی  پایش یکي از مهمترین ارکان مدیریت تلفیقي موف  

مگس میوه در منطقه آلوده است. بر اساس تحقیقات انجام شده در باغات 

کننده  تله مکفیل با جلب پایش آفتبرای میوه بلوچستان بهترین ابزار 

 با کند و یا تله مکفیلجنسي متیل اوژنول که جنس نر مگس را جلب مي

جلب کننده تغذیه ای پروتئین هیدرولیزات که هر دو جنس نر و ماده مگس 

یوه مي م های را جلب مي کند، بهترین و موثرترین ابزار برای پایش مگس

ود وجتوصیه مي شود با توجه به شرای  مساعد ا لیمي و  .(6)شکل باشند

داشته  همنطقه عملیات تله گذاری در طول سال ادام میزبانهای متعدد آفت در

ود و شنصب بهتر است تعداد چهار تله در هکتار برای اجرای پایش باشد. 

روز نسبت به تعویض ماده جلب کننده تله ها  60الي  68در فواصل زماني 

تله ها در سایه انداز  توصیه مي شودا دام شود و تله ها مجددا شارژ شوند. 

درختان نصب شوند و به صورت هفتگي بازدید شوند و تعداد حشرات 

 شکار شده به تفکیک جنس و نوع تله یادداشت شود.

     
 ( تله مکفیل ابزار پایش مگس های میوه6شکل 
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  سطلياده از تله های استفشکار انبوه با  (2

تاثیر  ابل توجهي در  (Dispenser)کاربرد تله های سطلي حاوی محمل 

که از چهار ( Kg 0سطلي)  های تلهکاهش جمعیت آفت دارد. بدین منشور 

همراه با نئوپان به  طرف سورا  های ورودی مگس روی آن تعبیه شده،

 و غوطه ور و اشباع شود لیتر متیل اوژنولمیلي 5که در  cm5 ×9  ×2 ابعاد

 نحوی که با مایع داخل آنهای مفتولي در داخل سطل حاوی مایع به سیمبا 

د  طره چنداخل سطل ها با دو لیتر آب و گردد و  ، نصبه باشدتماس نداشت

تله در هکتار  5تا  0تعداد  توصیه مي شود .(5)شکل  پر شود مایع زرفشویي

در نشر گرفته شود و تله ها در سایه انداز درختان نصب شوند. بدین ترتیب 

آنها نسبت جنسي آفت به هم مي  جلب حشرات نر مگس و کشته شدنبا 

 خورد و در کاهش جمعیت آفت تا سطحي بسیار پایین موثر وا ع مي شود.

روز تخلیه شوند و نئوپان مجددا به متیل  60الي  68الزم است تله ها هر 

 اوژنول آغشته شود.

 



 

 

13 

 

 
 تله سطلي با نئوپان آغشته به سم و متیل اوژنول (5شکل 

 

 گوني کنفيزشکار انیوه با استفاده ا (9

 پنبه که بین الیه ها ازالیه  2 -68 گوني کنفياز برای این روش 

متیل  %7در محلول ترکیبي ) پر شده باشد استفاده مي کنیم. گوني

 و پس از گرفته شدن آب هور شدغوطه ماالتیون( %7اوژنول+ 

های درخت متری زمین به یکي از شاخه 6/6ا افي آن در ارتفاع 

آویزان شود، برای کاهش جمعیت آفت ل سایه انداز آن حدر م

ه . با توجه به  درت نگهدارندگي پنبه فاصلبسیار موثر خواهد بود

 . (7 ) شکلسه هفته در نشر گرفته شودتله ها  شارژ مجددزماني 
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 گوني کنفي آغشته به سم و متیل اوژنول (7شکل

 

 درختان تنه یرو(Bait spray)طعمه يپاش محلول (0

به عنوان یک ماده جلب   (Protein Hydrolysate)پروتئین هیدرولیزات

ها مورد استفاده  رار مي ي( در به دام اندازی مگسی)محرك غذا کننده

کم خطر مثل ماالتیون همراه با پروتئین  حشره کش هایاستفاده از  گیرد.

عنوان طعمه مسموم با جلب هر دو جنس نر و ماده حشره ه هیدرولیزات ب

 سوای ماهیت شیمیایيو از بین مي برد. جمعیت زیادی از مگس ها را شکار

آنها در میزان اثر گذاری آنها مهم است. طب   کاربردجلب کننده ها، روش 

 ونهمراه با ماالتی اتپروتئین هیدرولیز ی مسموممطالعات انجام شده طعمه

شود مي شیدههای اصلي درختان انبه پاای روی تنه و شاخهکه به صورت لکه
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دارد زیرا  (Cover spray) درختانتمام تاج  نتایجي بهتر از اس ری پوششي

 من صرفه جویي در و ت و هزینه، به دشمنان طبیعي آسیب کمتری مي 

 .(2)شکل رسد

 
 طعمه پاشي روی تنه درختان انبه آلوده  (2شکل 

 

برای در اواخر زمستان شخم محدوده سایه انداز درختان انبه  (6

کنترل جمعیت آفت در  ازبین بردن شفیره های داخل خاك و

 های بعد موثر است.  نسل

رعایت بهداشت با  و جمع آوری میوه های آلوده پای درختان  (5

های زباله و خروج آنها از محدوده با  در  در داخل پالستیک
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د ت شود بعد از  .(3)شکل کاهش جمعیت مگس ها موثر است

برداشت محصول هیچ میوه ای بر روی درخت با ي نماند زیرا 

 مي تواند منشاء آلودگي های بعدی باشد.

 

 جمع آوری میوه های آلوده پای درختان (3شکل 

توصیه مي شود از کشت مخلوط انبه با سایر گیاهان میزبان آفت  (7

 شدت خسارت اینجلوگیری شود تا از مثل مرکبات، گواوا، پاپایا و ...

  مگس میوه پلي فاژ کاسته شود.

با توجه به  درت پرواز و پراکنش زیاد آفت پیشنهاد مي شود  (2

های ماستقرار تی ه انجام پذیرد.منطق کلدر و مبارزه با آفت بطور هماهنگ 
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هایي استفاده از ابزارباغداران، بین ویج و آموزش همگاني در کارشناسي، تر

 پایشها و برای نشارت و ثبت اطالعات و تفسیر داده 2GISو  6GPSمانند 

)با استفاده از شمارش تعداد الرو در داخل  مداوم روند کاهش آلودگي

 برای این منشور الزم است. ها(ها و میزان شکار حشرات بالغ در تلهمیوه

 جلوگیری از برایانوني و رعایت اصول  رنطینه ایجاد موانع   (3

از تدابیری است که باید در مرزها اندیشیده  ،به منطقههای آلوده ورود میوه

 شود. 

                                                           
1 -Global Positioning System 
2- Geographical Information System 
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Abstract 

Bactrocera zonata saunders, is considered as a dangerous pest 

of mango in the south of Iran, which its control is one of the 

main concerns of farmers who are facing numerous problems. 

Survey of pest population dynamics in south of Sistan and 

Baluchestan province showed that this pest is active throughout 

the year. Population of pest increases in May-June coincides 

with the emergence of mango fruit and August-September 

coincides with the growth of Guava (local olive), which is the 

preferred host of the pest and its population decreases in autumn 

and winter. Comparison of the efficacy of the attractants with 

their different application methods showed the use of soaking 8-

10 layers of jute sacks with (7% methyl eugenol + 7% technical 

malathion) or bucket traps along with chipboard that was 

saturated with 6 ml of methyl eugenol that were attached to tree 

branches has the greatest effect on pest control. following the 

standard orchard management practices its recommended; 

Poisoned bait containing protein hydrolyzate, plowing under the 

trees, orchard sanitation and collection of infested fruits, 

preventing mango mixing with other pest host plants, Area wide 

management of fruit fly in a locality. 

 
 Key words: mango Fruit Fly, Population dynamic, 

Attractants, IPM 
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