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Abstract

Tephritidae, with about 4500 known species, is one of the largest families of Diptera, identified in various habitats 
all around the world. The larvae of some species of this family feed on fruit flesh and are considered as important 
pests of agricultural products. Most species are phytophagous and the larvae, by consuming the seeds of 
Asteraceae plants and inducing galls in flowerheads, prevent the production of healthy seeds and consequently 
cause failure in rangeland seeding programs. The Asteraceae family is one of the largest plant families of the 
angiosperms and has significant environmental and economic importance. It is found in most habitats abundantly, 
both polar and tropical regions. About 10% of native plants in each region belong to this family. In total, 150 species 
of these flies were identified in Iran, of which about 15 species are pests on fruit trees and vegetable crops and the 
others feed on Asteraceae plants. In the present study, 111 species, belonging to 29 genera, and two subfamilies 
of this family were collected by insect-netting and aspirator and identified. Also, 50 host plant species of 19 genera 
were identified in the herbarium. Therefore, this research was conducted due to the importance of these plants 
in rangelands, as a resource for livestock fodder, prevention of soil erosion as well as the importance of seed-
feeding behavior and gall-inducing by flies, which reduce the distribution of the Asteraceae species in rangelands.
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Importance of seed-feeding, gall-inducing, and damages of 
Tephritid flies (Dip.: Tephritidae) on Asteraceae rangeland plants
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چکیده
مگس های خانواده Tephritidae با حدود 4500 گونه شناخته شده یکی از بزرگ ترین خانواده های دوباالن محسوب می شوند که 
از محیط زیست های مختلف در دنیا شناسایی شده اند. الرو برخی از گونه های این خانواده از گوشت میوه تغذیه می کنند و به عنوان 
آفات مهم محصوالت کشاورزی مطرح هستند. بسیاری از گونه های این خانواده گیاه خوار هستند و الروها با تغذیه از بذر گیاهان 
تیره مرکبان (Asteracaea( و ایجاد گال در طبق این گیاهان، مانع تولید بذر سالم و درنتیجه موجب عدم موفقیت در برنامه های 
بذرکاری مراتع به منظور اصالح پوشش مرتعی می شوند. تیره مرکبان یکی از بزرگ ترین تیره های گیاهی رده نهاندانگان است، 
دارای اهمیت محیط زیستی و اقتصادی قابل توجهی بوده، به وفور در اکثر زیستگاه ها، چه قطبی و چه استوایی یافت می شوند و حدود 
10درصد از گیاهان بومی هر منطقه را به خود اختصاص می دهند. در مجموع، 150 گونه از این مگس ها در ایران شناسایی شده 
است که تقریبًا 15 گونه روی درختان میوه و صیفی جات به عنوان آفت و بقیه گونه ها در طبق گیاهان تیره مرکبان فعالیت دارند. 
در تحقیق حاضر، 111 گونه متعلق به 29 جنس و 2 زیر خانواده از مگس های این خانواده توسط تور حشره گیری و آسپیراتور 
جمع آوری و شناسایی شدند. همچنین، 50  گونه گیاه میزبان از 19 جنس  گیاهی پرورش داده شده در هرباریوم شناسایی شدند. 
بنابراین، این تحقیق به خاطر اهمیت زیاد این گیاهان در مراتع به عنوان علوفه دام، بحث های فرسایش خاک و سایر موارد، همچنین 
اهمیت بذرخواری و گال زایی این مگس ها که سبب کاهش پراکنش گیاهان این تیره گیاهی در مراتع می شوند، انجام شده است.

 واژه های كلیدی: بیوکنترل، تفریتیده، تیره مرکبان، مرتع، ایران

تاریخ دریافت  1398/11/26      
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اهمیت بذرخواری، گال زایی و خسارت زایی مگس های 
خانواده تفریتید )Dip: Tephritidae( روی گیاهان مرتعی 

)Asteraceae( تیره مرکبان
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(Hering)، به منظور کنترل گیاهان خاردار و 
خشبی خانواده مرکبان پرورش و رهاسازی 
سال  در  همکاران  و   Korneyev می شود. 
و  بوم شناسی  فیلوژنتیک،  روابط   ،2005
را  گال زا  تفریتیدهای  محیط زیستی  ژنتیک 
 Korneyev .مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند
که  کرد  اشاره   2015 سال  در  همکاران  و 
ارتباط گونه .Tephritis sp را با گیاه قبیله  

Senecioneae بررسی کردند. 
مورد  در  محدودی  مطالعات  ایران  در 
میزبان شان  گیاهان  مگس ها،  این  شناسایی 
و استفاده کاربردی از آن ها انجام شده است. 
به طوری که از 4400 گونه مگس های خانواده 
سراسر  در  شده  شناسایی   Tephritidae
جهان، تنها حدود 150 گونه از ایران گزارش 
شده است. با توجه به اینکه اغلب این مگس ها 
با تغذیه از بذر و ایجاد گال در طبق، به عنوان 
زیادی  تعداد  بیوکنترل  مهم  عوامل  از  یکی 
از گونه های تیره مرکبان در مراتع محسوب 
می شوند و تحقیقات در این زمینه در ایران 

محدود است، این تحقیق انجام شده است.

 مواد و روش ها
نمونه های گیاهی در طول فصل های سال های 
ستان های  ا تع  ا مر ز  ا  1396 تا   1392
اردبیل،  آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی، 
زنجان، کردستان و لرستان جمع آوری شدند. 
گیاهان میزبان به تفکیک گونه گیاهی و منطقه 
با  پالستیکی  داخل ظروف  جمع آوری شده 
سرپوش توری قرار داده شدند و به گلخانه 
 40 و رطوبت  درجه   30 تا   20 دمای  )در 
درصد( انتقال داده شدند. در این مدت ظروف 
پرورشی هر روز بررسی شدند. حشرات کامل 
و  شده  اتاله  میزبان،  گیاه  از  از خروج  بعد 
ازجمله  معتبر  شناسایی  کلید های  بر اساس 
(White et al., 1999; White, 1988)

و مشخصات ظاهری، شناسایی در حد جنس 
و گونه انجام شد. عکس برداری از حشرات 
استریومیکروسکوپ  ز  ا استفاده  با  کامل 
SMZ1000 Nikon و نیز دوربین دیجیتال 
Nikon D5200 که روی استریومیکروسکوپ 
گونه های  گرفت.  صورت  بود،  شده  نصب 
نشگاه  دا هرباریوم  ز  ا استفاده  با  گیاهی 
جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  هرباریوم  تبریز، 
و مراتع کشور، کتاب فلور قهرمان )1377( 

Karimpourا(2011)،  کردند.  بررسی  سقز  شهرستان 
مگس های میوه را از روی گل آذین گیاهان تیره مرکبان 
جمع آوری کرد و پرورش داد. Korneyev و همکاران 
به عنوان  را   Tephritis arsenii گونه   ،)2015 (
 Doronicumعامل خسارت زا روی گونه گیاهی
کردند.  معرفی  دنیا  برای    dolichotrichum
Zarghani و همکاران )2016(، چندین جنس 
و گونه جدید از این خانواده را به همراه گیاهان 
میزبان برای ایران شناسایی و گزارش کردند. 
همچنین  Zarghani و همکاران )2017(، گونه 
Terellia barughii را از روی گونه گیاهی 
کمیاب .Amberboa sp جمع آوری و به عنوان 
کردند.  معرفی  دنیا  برای  بیوکنترل  عامل 
 )1394( همکاران  و  خرم آبادی  محمدی 
Hypenidium oculatum مگس بذرخوار

گیاهی  گونه  بیوکنترل  عامل  به عنوان  را 
Lactuca orientalis از استان یزد معرفی 
کردند. طهماسبی و همکاران )1395( مگس 
بعد  را   Urophora xanthippe بذرخوار 
میزبانی  دامنه  مطالعه  و  کارایی  ارزیابی  از 
تلخه  گیاه  بیولوژیک  کنترل  عامل  به عنوان 

Acroptilon repens معرفی کردند. 
از  میان تحقیقاتی که در دنیا انجام شده 
سال  در   Freidberg کارهای  به  می توان 
تاریخچه  که  کرد  اشاره   1998 و   1984
زیست شناسی تفریتیدهای گال زا را با تأکید 
بر اعضای قبیله Myopitinae مورد بازنگری 
قرار داد. Shorthouse ا)1989(، تغییر شکل 
Centaurea diffusa گیاهی  گونه  طبق 

گونه های  توسط  شده  ایجاد  گال های  با 
 Urophora و   Urophora af f in is
quadrifasciata را مورد بررسی قرار داد. 
Harris و Myers در سال 1984 گونه های 
 C. maculosa Centaurea diffusa و 
کار  به  کانادا  در  بیوکنترل  برنامه  در  را 
)1996(  Shorthouse و   Harris بردند. 
تأثیر دوباالن گال زا را در کنترل علف های 
 White دادند.  قرار  بحث  مورد  کانادا  هرز 
گونه های  از   1992 سال  در   Harris و 
 Urophora .  s ty la ta  Fabr ic ius
 Chaetostomel la cyl indr ical و 
برنامه های  در   Robineau-Desvoidy
Cirsium vul� گیاه  گونه   یبیوکنترل 

همچنین   . ند د کر ه  د ستفا ا  gare  Sav i
U r o p h o r a  s i r u n a s e v a نه  گو

 مقدمه
از  ترکیبی  توسط  مراتع 

غیربومی  و  بومی  گیاهان 
گیاهان  است.  شده  پوشیده 

ناسازگار و سمی، زمین را برای 
می  ا د محصوالت  لید  تو و  ا  چر

گیاهان  از  تعدادی  کرده اند.  محدود 
با تولید بذر فراوان سبب مهار رشد سایر 

زراعی  و  غیرزراعی  مناطق  در  گیاهان 
زندگی  برای  محلی  گیاهان،  این  شده اند. 
پاتوژن های گیاهی هستند  حشرات آفت و 
که  باغی  و  زراعی  محصوالت  به  اغلب  که 
شده اند،  کشت  مرتعی  مناطق  مجاورت  در 
حمله می کنند. همچنین، مراتع با ذخیره بذر 
گیاهان سبب انتقال آن به مناطق کشاورزی 
یا  باد  حیوانات،  انسان،  توسط  روستایی  و 
غیربومی،  گیاهان  از  تعدادی  می شوند.  آب 
در  و  ندارند  اختصاصی  پاتوژن  و  شکارگر 
می کنند.  پیدا  نامطلوب  تراکم  اولیه  مرحله 
بیماری ها  و  آفات  کنترل  به  نیاز  بنابراین، 
توسط عوامل طبیعی است. این عوامل طبیعی 
بتوان  تا  باید شناسایی شود  اول  در مرحله 
از آنها برای اقدامات مدیریتی استفاده کرد.
مقدار  کاهش  با  تفریتید  مگس های خانواده 
کاهش  و  مرکبان  تیره  گیاهان  تولیدی  بذر 
تراکم آن ها، از یک سو به عنوان آفت مطرح 
از سوی  و  مبارزه شود  آنها  با  باید  و  بوده 
بی رویه  افزایش  از  جلوگیری  به دلیل  دیگر 
به عنوان  مراتع  در  گیاهان  این  از  تعدادی 
 .(White, 1988) عوامل بیوکنترل مهم هستند
به عنوان مثال، برخی از گونه های این خانواده 
(Fabricius)اUrophora stylataمانند
Chaetostomel la cyl indr ical و 

برنامه های  در   )Robineau-Desvoidy)
Cirsium vulgare بیوکنترل گونه های گیاهی

 White( نقش مهمی را ایفا می کنند (Savi)
.(& Elson-Harris, 1992

 )2011( همکاران  و   Khaghaninia
به عنوان  را   Tephritis sahandi گونه 
آفت از روی گونه گیاهی ارزشمند و دارویی
معرفی  دنیا  برای    Achillea clypeolata
رابطه   )1392( خاقانی نیا  و  زمانی  کردند. 
را  خانواده  این  اعضای  از  برخي  میزباني 
با گیاهان تیره مرکبان به عنوان آفات مراتع 
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جنگلها  ت  تحقیقا سسه  مؤ متخصصین  و 
مرکز  و  تهران  نشگاه  دا کشور،  تع  مرا و 
کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 
استان آذربایجان شرقی تا حد جنس یا گونه 

شناسایی شدند. 
 نتایج

طی مطالعات و نمونه برداری های انجام شده 
از جنگل ها و مراتع استان های  ذکر شده در 
باال، در مجموع 111 گونه متعلق به 29 جنس 
و 2 زیر خانواده، از این خانواده جمع آوری 
و شناسایی شدند. از تیره مرکبان، 50 گونه 
 35 که  شد  نگهداری  و  جمع آوری  میزبان 
گونه از آنها برای اولین بار به عنوان میزبان 

این خانواده گزارش شدند.

 نتیجه گیری و پیشنهادها
نیاز  گیاه  کارآمد هر  کنترل  و  برای مدیریت 
به درک آثار محلی آن داریم. اگر یک گیاه 
مهاجم محیط را تغییر می دهد و جمعیت گیاهان 
و حیوانات بومی را کاهش می دهد، ممکن است 
باشد.  تهاجمی ضروری  برنامه مدیریت  یک 
بدون درک اثر آن، مدیریت یک گیاه ممکن 
است مؤثر نباشد و منابع هدر رود که می توان 
منابع را در سایر زمینه های مدیریت استفاده 
کرد. قبل از اجرای یک برنامه مدیریتی، باید 

گونه های گیاهی مهاجم در هر زیستگاه و مکان 
مورد بررسی قرار گیرند. به طور کلی، اندازه گیری 
آسیب های  توسط  مهاجم  گیاه  یک  اهمیت 

می شود.  مشخص  اقتصادی  و  محیط زیستی 
ده نوا خا روی  شده  م  نجا ا تحقیقات 

 Tephritidae نشان داده است که طیف وسیعی 
از افراد این خانواده از گیاهان خاردار و خشبی 
تیره مرکبان تغذیه کرده و تا 80 درصد عملکرد 
نشان دهنده   امر  این  را کاهش می دهند.  گیاه 
کنترل  در  دوباالن  این  باالی  بسیار  موفقیت 
بیولوژیک گونه های یادشده در مراتع است. از 
 White این مطالعات می توان به بررسی های

 Norrbom 1998( و) Thomson ،)1988)
گیاهان  که  کرد  اشاره   (1999) همکاران  و 
به عنوان  را  مرکبان  تیره  خشبی  و  خاردار 
میزبان خانواده Tephritidae معرفی کردند. 
همچنین Harris (1980) نیز طی بررسی های 
 C. ده ساله برای کنترل بیولوژیک گونه های
در   Centaurea diffusa و   maculosa
 Urophora گونه  دو  از  کانادا  کشور  مراتع 
استفاده   U. quadrifasciata و   affinis
کرد. در تحقیق پیش رو نیز این مگس ها روی 
نظیر گیاهان جنس های  تیره مرکبان  گیاهان 
از   Onopordum sp. و   Cirsium sp.
مراتع جمع آوری شدند که با نتایج حاصل از 
این بررسی ها مطابقت دارد. در بین گونه های 
گیاهی جمع آوری شده، برخی از آن ها همچون 
گیاهان جنس Acroptilon خاردار و خشبی 
دارند  که  فراوانی  سمیت  به دلیل  اما  نبوده؛ 
حضور این مگس ها موجب کاهش و توقف 
رشد آن ها و مصونیت دام ها از امراض ناشی 
از خوردن این گیاهان می شود. گیاهان خاردار 
و خشبی در کل باعث غیرقابل استفاده شدن 
به دلیل  و  می شوند  دام ها  برای چرای  مراتع 
چند ساله بودن این گیاهان، مبارزه با آن ها 

دشوار است.
در  دوباالن  این  از  استفاده  و  مطالعات 
جهان  سراسر  در  گیاهان  بیولوژیک  کنترل 

گونه حشرهگیاه میزبان محل فعالیت و نحوه جمع آوری

FHCentaurea macrocephala Puschk. ex Willd.Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794)

FHPsephellus dealbatus (Willd.) K. Koch 

Centaurea rhizantha C.A. von MeyerCampiglossa producta (Loew, 1844)تور زدن

FHHieracium caespitosum Dumort.Campiglissa misella

FHSerratula flavescens (L.) Poir.Cheatostomella cylindrida (R-D., 1830)

FHCausinia grandis C. A. Mey. 

FHCentaurea calcitrapa L. Chaetorellia australis

FH Centaurea bruguierana

FHCarthamus lanatusChaetorellia isais

FHCentaurea sosnovskyi Gross.Chaetorellia succinea

FHPulicaria sp. GaertnGoniurellia persignata

Achillea clypeolataHeringina guttata تور زدن

اینکه  به  با توجه 
با  مگس ها  ین  ا غلب  ا

تغذیه از بذر و ایجاد گال در 
طبق، به عنوان یکی از عوامل مهم 
بیوکنترل تعداد زیادی از گونه های 
تیره مرکبان در مراتع محسوب 
می شوند و تحقیقات در این زمینه 
این  ایران محدود است،  در 
تحقیق انجام شده است.

جدول 1- گیاهان میزبان و مگس های خانواده Tephritidae جمع آوری شده Flowerhaed (FH): گل آذین
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FH Inula sp. cf. salicinaInuromaesa  maura

Cirsium bracteosum Oxyna nebulosa تور زدن

Echinops viscosus DC.Oxyaciura tibialisتور زدن

FH Doronicum dolichotrichumTephritis arsenii

FHCirsium palustre*Tephritis cometa

FHCirsium bracteosum DC.Tephritis erdemlii Hering, 1938

Cirsium palustreTephritis Formosaتور زدن

Cirsium palustreTephritis hurvitziتور زدن

FHHieracium caespitosumTephritis matricariae (Loew, 1844)

FH Matricaria sp. chamomillaTephritis sp. nigricauda

FHCirsium palustreTephritis pulchra

FH Achillea clypeolataTephritis sahandi

FHHieracium caespitosumTephritia cf tanaceti

FH Echinops ritroTephritomyia lauta 

FHCarthamus lanatusTerellia sp. Luteola

FHCirsium palustreTerellia nigripalpis

FHAmberboa sp. Terellia baroughii

FHCentaurea macrocephalaTerellia freidbergi Korneyev et al. 2013

FHCentaurea sosnovskyi Gross.Terellia plagiata (Dahlbom, 1850)

FHCirsium echinus Hand.�Mazz.Terellia serratulae (Linnaeus, 1758)

FHCentaurea bruguierana (DC.) Terellia uncinata White, 1989

FHCousinia belangeri DC. Terellia whitei

FHCentaurea solstitialis L.Terellia zerovae Korneyev, 1985

FHHieracium caespitosumTrupanea amoena

FHInula sp. cf. salicina

FHAchillae millefoliumTrupanea stellate

FH Centaurae ibericaUrophora affinis

FHCentaurea macrocephala Puschk. ex Willd.Urophora chickacli sp. nov

FHCousinia gigantolepis Rech.f.Urophora impicta

FHCirsium palustreUrophora mauritaniaca

FHCarthamus lanatus

FHCentaurea calcitrapa  U. quadrifasciata

FHCirsium vulgareUrophora solstitialis L., 1758

FHCirsium bracteosum DC

FHCirsium echinusUrophora terebrans

FHCirsium bracteosum DC*Urophora variabilis
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شکل 2- الف( حشره کامل Urophora affinis در حال تخم گذاری روی گیاه Centaurea maculosa؛ ب( الرو 
Urophora solstitialis و حجره های الروی )اصلی(؛ ج( گال ایجاد شده توسط گونه Urophora stylata گونه

Urophora cardui؛ و( گال  کامل گونه  ه( حشره  Urophora sirunaseva؛  کامل گونه  )اصلی(؛ د( حشره 
تک حجره ای ایجاد شده توسط گونه Urophora jaceana روی گیاه Centaurea jacea؛ ز( نمای شماتیک 
.)2004 همکاران،  و   Korneyev از  )اقتباس   Urophorav quadrifasciata گونه  توسط  شده  ایجاد  گال 

شکل 1- گونه گیاهی Cousinia grandis، 2( گل آذین آلوده، 3( برش عرضی گل آذین، 4( گال طبق ایجاد شده 
همراه پاپوس ها، 5( گال کامل، 6( برش طولی گال همراه با الرو درون آن، 7( الرو گونه Urophora impicta  )اصلی(

پیشینه قدیمی داشته؛ اما در کشور ما تاکنون 
این گونه های  اقدامی جهت کنترل  هیچ گونه 
گیاهی با استفاده از این حشرات انجام نشده 
است. بنابراین توصیه می شود برای افزایش 
راندمان و بهره برداری مراتع، به منظور کنترل 
این گیاهان در برنامه های کشاورزی پایدار، 
از این دوباالن به عنوان عوامل بیوکنترل در 

برنامه های مدیریت تلفیقی استفاده شود.
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