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مقدمه

ــوار ســاحلی  ــد منظــوره اســت کــه به طــور طبیعــی در ن ــار1، درختــی چن ُکن
ــتان  ــا خوزس ــتان ت ــتان و بلوچس ــتان سیس ــارس از اس ــمالی خلیج ف ــیه ش حاش
ــن  ــب ای ــه غال ــورت گون ــق به ص ــی مناط ــار در بعض ــت ُکن ــد.  درخ ــد می کن رش
ــه  ــده و تک پای ــورت پراکن ــق به ص ــر مناط ــود و در بیش ت ــر می ش ــق ظاه مناط
ــیه  ــن درخــت روی اراضــی مســطح حاش ــی ای ــش دارد. رویشــگاه های طبیع روی
خلیج فــارس و دریــای عمــان تــا مناطــق مرتفــع و شــیب دار بــا ارتفــاع 1340 متــر 

ــد.  از ســطح دریاهــای آزاد وجــود دارن

1 - Ziziphus spina-christi
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اهمیت درخت کنار

ــت محیطی  ــای زیس ــرف دارای ارزش ه ــوره از یک ط ــد منظ ــت چن ــن درخ ای
مثــل کنتــرل فرســایش و حفاظــت خــاك، جــذب آب بــاران توســط تــاج، کنتــرل 
ســیالب ها، تولیــد اکســیژن و جــذب گاز دی اکســید کربــن اســت. از طــرف دیگــر 
دارای ارزش هــای اقتصــادی مثــل تولیــد میــوه، ســدر، عســل و انــواع مــواد دارویــی 
ــگل کاری در  ــای جن ــعه پروژه ه ــرای توس ــت ب ــن درخ ــت. از ای ــتی اس و بهداش
ــر روی  ــه موریتانــی ب ــا پیونــد گون جنــوب کشــور اســتفاده می شــود. همچنیــن ب
ایــن درخــت، باغ هــای ُکنــار پیونــدی در جنــوب و جنــوب غربــی کشــور بویــژه در 

اســتان بوشــهر احــداث شــده اســت )شــکل 1(. 

 

شکل 1-  احداث باغ های ُکنار

میــوه درختــان ُکنــار باغــی و جنگلــی مــورد حملــه آفتــی بــه نــام مگــس میــوه 
ــان  ــی درخت ــگاه طبیع ــه رویش ــوط ب ــر مرب ــر تصوی ــرد. در زی ــرار می گی ــار ق ُکن



9 معرفی مگس میوه ُکنار و مدیریت آن 

کنــار و همچنیــن، درخــت ُکنــار بــا پایــه بومــی و پیونــد رقــم مقــاوم آمــده اســت 
)شــکل2 و 3(. 

شکل2- رویشگاه طبیعی درختان ُکنار بومی

شکل 3- درخت ُکنار با پایه بومی و پیوند رقم مقاوم 
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مگس میوه ُکنار

ــار در  ــان ُکن ــت درخت ــن آف ــر مهم تری ــال حاض ــار1، در ح ــوه ُکن ــس می مگ
ــا  ــن حشــره ب ــارس اســت. الرو ای ــزگان و ف اســتان های بوشــهر، خوزســتان، هرم
تغذیــه از بافــت نــرم میــوه درختــان ُکنــار، رملــک، ُکنــار دون ریــز و ُکنــار پیونــدی 
)موریتانــی( باعــث فســاد، بدشــکلی و ریــزش میوه هــا مي شــود و درنتیجــه 

ــکل 4(.  ــد )ش ــش مي ده ــدت کاه ــوه را بش ــرد می عملک

شکل 4-  مگس میوه ُکنار

1 - Carpomya vesuviana Costa
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پراکنش جغرافیایی مگس میوه ُکنار

ــد،  ــیه، هن ــا، روس ــران، ایتالی ــار ای ــوه ُکن ــس می ــی مگ ــار جهان ــق انتش مناط
ــد، افغانســتان، ترکمنســتان و ازبکســتان اســت. مناطــق انتشــار  پاکســتان، تایلن
ایــن حشــره در ایــران شــامل مناطقــی از اســتان های فــارس، خراســان جنوبــی، 
ــن  ــش ای ــزگان اســت و پراکن خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، بوشــهر و هرم

ــود.  ــاهده می ش ــهر مش ــتان بوش ــتان های اس ــام شهرس ــره در تم حش

مشخصات ظاهری و ریخت شناسی

ــار ســفیدرنگ، بیضی شــکل و کشــیده اســت.  ــوه ُکن ــم: تخــم  مگــس می تخ
ــکل 5(.   ــت )ش ــر اس ــدود 0/32 میلی مت ــم در ح ــول تخ ط

شکل 5- تخم مگس میوه ُکنار
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ــس از  ــگ الرو پ ــی شــکل اســت. رن ــا و کرم ــدون پ ــار ب الرو: الرو مگــس ُکن
ــر اســت.  ــا 6 میلی مت ــن 5 ت ــه زرد اســت. طــول الرو بی ــل ب ــفید مای ــل، س تکام
بــدن الرو از 12 مفصــل تشــکیل شــده اســت. ســر الرو باریــک و تــا حلقــه ششــم 
شــکم بتدریــج پهن تــر مي شــود و سپـــس تـــا انـــتهاي بـــدن عرضــش یکســان 
ــاي  ــدي مفصل ه ــش جل ــر پوش ــیاه رنگ و از زی ــت، س ــک جف ــا ی ــت. آرواره ه اس
ــه  ــده و داراي دندان ــالب آرواره خمی ــت. ق ــکار اس ــش آش ــدن کم وبی اول و دوم ب

اســت )شــکل 6(.

شکل 6- الرو سن سوم مگس میوه ُکنار

ــرض آن  ــر و ع ــا 5 میلی مت ــفیره بیضــوي، طــول آن حــدود 4 ت ــفیره: ش ش
حــدود 1 تــا 2 میلی متــر اســت. رنــگ شــفیره زرد یــا ســفید مایــل بــه قهــوه اي  
اســت. مفصل هــاي بــدن شــفیره نمایــان، ســر شــفیره نامعلــوم و بــدن از 11 مفصل 

تشــکیل شــده اســت )شــکل 7(. 
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شکل 7- شفیره )پوپاریوم( مگس میوه ُکنار

ــغ: حشــرات کامــل مگــس میــوه ُکنــار حــدود 3 تــا  حشــرات کامــل و بال
5 میلی متــر طــول دارنــد و رنــگ عمو مــي  بــدن آن هــا زرد شــفاف بــا نقــاط تیــره 
روي ســینه اول اســت. ســر حشــره بــه رنــگ زرد تیــره اســت. شــاخک ها از نــوع 
ــوم  ــل س ــه مفص ــده اند ک ــکیل ش ــل تش ــه مفص ــگ زرد و از س ــه رن ــودار و ب م
شــاخک، 3 برابــر مفصــل دوم اســت. دارای چشــم هاي مرکــب درشــت بــه رنــگ 
ــراق هســتند. چشــم های  ســاده 3 عــدد بــه شــکل مثلــث در فــرق ســر  ســیاه ب
قــرار گرفته انــد. در دو طــرف پهلویــي پشــت ســینه لکه هــاي درشــت ســیاه بــراق 
بــه تعــداد 5 عــدد در هــر طــرف وجــود دارد و نیــز 3 لکــه در قســمت عقبي پشــت 
ســینه بــه شــکل مثلــث وجــود دارنــد کــه به وســیله نوارهــاي ســفید و یــا زردرنــگ 
از یکدیگــر جــدا مي شــوند. دارای یــک جفــت بــال اســت. در روي هــر بــال 4 نــوار 
ــه شــکل 811  ــزا و ب ــوار مج ــه به صــورت 3 ن ــود دارد ک ــگ وج ــي و زرد رن طالئ
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ــز در مفصــل آخــر شــکم  فارســي مشــاهده مي شــوند. در حشــرات مــاده، تخم ری
قــرار گرفتــه اســت )شــکل 8 و 9(. 

شکل 8- حشره بالغ ماده مگس میوه ُکنار

شکل 9- حشره بالغ نر مگس میوه ُکنار
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زیست شناسی مگس میوه ُکنار

ــر  ــهر در بیش ت ــتان بوش ــرایط اس ــار در ش ــوه ُکن ــس می ــل مگ ــره کام حش
ــای  ــری، تخم ه ــس از جفت گی ــاده پ ــای م ــت. مگس ه ــال اس ــال فع ــای س ماه ه
خــود را زیــر پوســت میــوه ُکنــار قــرار می دهنــد )شــکل 10(. معمــوالً در داخــل 
ــا دو الرو دیــده می شــود ولــی گاهــی چندیــن الرو هــم دیــده  هــر میــوه یــک ت
ــت.  ــوه اس ــک می ــاده در ی ــره م ــد حش ــزی چن ــه تخم ری ــه نتیج ــت ک ــده اس ش
ــا 39 عــدد اســت. شــرایط آب و  ــار در حــدود 9 ت ــوه ُکن تعــداد تخــم مگــس می
هوایــي معتــدل اســفند و نیــز آذرمــاه باعــث بــاروري زیــاد مي شــود. دمــاي پاییــن 
ــر روي مگس هــاي میــوه دارد. بیش تریــن تخم گــذاري در مــاه  تأثیــر نامطلوبــي ب
ــد.  ــهر رخ  مي ده ــی بوش ــرایط آب و هوای ــفند در ش ــه دوم در اس آذر و در مرحل

ــرد.   ــورت  مي گی ــاه ص ــن و دی م ــن، بهم ــذاري در فروردی ــل تخم گ حداق

شکل 10- تخم گذاری مگس میوه ُکنار و بدشکلی میوه
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ــوه روي درخــت از  ــي می ــوه، شــرایط فیزیکــي و موقعیــت جغرافیائ ــدازه می ان
عوامــل انتخــاب محــل تخم گــذاري ماده هاســت. حشــرات مــاده پــس از انتخــاب 
میــوه مناســب، روي آن می رونــد و تخــم را به وســیله تخم ریــزی خــود در 
در  تخم گــذاري  بیش تریــن  قــرار  مي دهــد.  میــوه  روي  مناســب  موقعیــت 
ــا  ــاده ب ــره م ــد. حش ــاق مي افت ــر( اتف ــای نرم ت ــل بافت ه ــط )به دلی ــه وس ناحی
ــر  ــره اي در زی ــود، حف ــته خ ــز برجس ــو تخم ری ــب و جل ــه عق ــاي رو ب حرکت ه
پوشــش یــا غــالف بیرونــي بــه وجــود  مــي آورد آنــگاه بي حرکــت باقــی می مانــد تــا 
زمانــي کــه یــک ســوراخ بــه وجــود آیــد و تخم گــذاري انجــام شــود. تخم گــذاري 
ــدازه  ــته به ان ــم  بس ــوراخ هاي تخ ــداد س ــرد. تع ــام  مي گی ــرادي انج ــورت انف به ص
ــور متوســط 1  ــه به ط ــي ک ــي در روي میوه های ــور کل ــاوت اســت. به ط ــوه متف می
ســانتي متر قطــر دارنــد از 1 تــا 8 عــدد محــل تخم ریــزي مشــاهده  مي شــود. امــا 

ــکل 11(.  ــدارد )ش ــود ن ــدد الرو وج ــش از دو ع ــا بی ــر میوه ه در بیش ت

شکل 11- الرو مگس میوه ُکنار درون میوه در حال تغذیه
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دوره رشــد الروي  ایــن حشــره از 6 تــا 22 روز متفــاوت اســت. الروهــاي کامــاًل 
توســعه یافتــه مگــس میــوه ُکنــار حــدود 2 تــا 5 ســاعت وقــت صــرف  مي کننــد 
ــول دوره  ــوند. ط ــل ش ــفیره تبدی ــه ش ــد و ب ــفیره( دهن ــم )ش ــا تشــکیل پوپاری ت
شــفیرگي مگــس میــوه کنــار از 8 روز تــا 320 روز متفــاوت اســت. در دوره بلنــد 
شــفیرگي، دیاپــوز اجبــاري )خــواب یــا دوره ای کــه رشــد حشــره متوقف می شــود( 
مشــاهده  مي شــود.  متوســط طــول عمــر مگــس میــوه در طــول ماه هــاي مختلــف 

بیــن 15 تــا 26 روز متفــاوت اســت. 

زمستان و تابستان گذرانی

مگــس میــوه ُکنــار در اســتان بوشــهر در تمــام طــول ســال فعــال اســت. البتــه 
در برخــي از مناطــق کــه میــوه درختــان ُکنــار وجــود نــدارد فعالیــت  ایــن مگــس 
در آن منطقــه متوقــف مي شــود. در  ایــن مناطــق  مگس هــا به صــورت شــفیره در 
خــاك بــه ســر مي برنــد )شــکل 12(. زمســتان گذرانــی و تابســتان گذرانــی ایــن 

حشــره به صــورت شــفیره اســت. 

شکل 12- تشکیل پوپاریوم و شفیره مگس میوه ُکنار در خاك از میوه های آلوده
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تعداد نسل و طول مدت چرخه زندگي حشره

ــب  ــذاي مناس ــه و غ ــي منطق ــرایط آب و هوای ــه ش ــل ب ــر نس ــول دوره ه ط
بســتگي دارد.  ایــن حشــره داراي 8 نســل در منطقــه ســمل                                                                                                                                                  1 )از مهــر تــا خردادماه( 
و 10 نســل در کل اســتان بوشــهر )در مــدت یــک ســال( اســت. نســل های 
ــن  ــدی ای ــف رش ــل مختل ــی مراح ــه عبارت ــد. ب ــاني دارن ــره همپوش ــن حش  ای
حشــره شــامل تخــم، الروهــای ســنین مختلــف، شــفیره، حشــرات کامــل و نیــز 
شــفیره های پارازیتــه شــده، بــه صــورت همزمــان در طبیعــت مشــاهده می شــوند. 
بنابرایــن، ممکــن اســت تخم گــذاری نســل 4 بــه عنــوان مثــال بــا الروهــای نســل 
3 همزمــان اتفــاق افتــد. بــه همیــن دلیــل، نمی تــوان نســل های ایــن حشــره بــه 

صــورت مجــزا تفکیــک کــرد.   

خسارت و نحوه  تغذیه مگس میوه کنار

ایـن آفـت غالبـاً روي درختان و درختچه هاي خودرو )وحشـي( و دسـت  کاشـت 
ُکنـار در سرتاسـر اسـتان وجـود دارد )شـکل 13(.  این آفت در نقاط مختلف اسـتان 
بـا مختصـات جغرافیایـي و آب و هوایـي متفـاوت گسـترش دارد. میـزان خسـارت 
نه تنهـا از سـالي بـه سـال دیگـر ثابـت نیسـت بلکـه از یک مـاه تا مـاه بعـد در انواع 
مختلـف ارقـام ُکنار متفاوت اسـت. به طور کلي خسـارت ناشـي از این آفـت از 30 تا 
100 درصـد متفاوت اسـت. تفاوت خسـارت مگس میوه مي توانـد درنتیجه جمعیت 
افـراد بالـغ، انـدازه متفاوت میوه هـا و ارقام کُنار، دیـررس یا زودرس بـودن میوه ها و 
شـرایط آب و هوایي باشـد. حمله مگس میوه درسـت از زمان میوه دهی در شـهریور 
شـروع مي شـود و بـا افزایـش توانایـی اسـتفاده میوه هـا در روزهـا و ماه هـاي بعد از 

فعالیـت  این حشـره افزایـش مي یابد.
 1- سمل یکی از روستاهای استان بوشهر که در شهرستان تنگستان واقع شده است.
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شکل 13- میوه درخت ُکنار بومی

حشــرات کامــل پــس از ظهــور روي درختــان ُکنــار پــرواز می کننــد و بــا فــرو 
ــح  ــث ترش ــوان باع ــاي ج ــاج میوه ه ــود در نس ــد خ ــش مانن ــز نی ــردن تخم ری ب
شــیره گیاهــي می شــوند کــه بــا اســتفاده از قطعــات دهــان لیســنده خــود از  ایــن 
ترشــحات تغذیــه مي کننــد. الروهــاي جــوان از گوشــت میــوه تغذیــه می کننــد و 
ــد و باعــث زودرس شــدن میوه هــا و همچنیــن  ــا نزدیکــي هســته پیــش می رون ت
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گندیدگــي میوه هــا مي شــوند. الروهــا ابتــدا ســوراخ ها یــا تونل هایــی در قســمتي 
ــد و  ــوراخ می کنن ــت را س ــل گوش ــج مح ــرده و بتدری ــاد ک ــوه  ایج ــت می از گوش
مــورد تغذیــه قــرار مي دهنــد. تغذیــه  ســن بعــدي الرو در اطــراف هســته اســت و 
تونل هــای الروي بــا مدفوع هــای کثیــف ســفید یــا ســفید مایــل بــه قهــوه اي پــر 
ــا  مي شــود. میوه هــای تخم گــذاري شــده بدشــکل و بازارپســند نیســتند. مگس ه
ــي  ــواد رزین ــی از م ــدار کم ــوه مق ــي می ــش بیرون ــردن پوش ــوراخ ک ــان س در زم
ــراي بافــت زخمــی شــده  ــه محافــظ ب ــه عنــوان یــک الی ترشــح مي کننــد کــه ب
و تخــم اســت.  ایــن مــاده باعــث توقــف رشــد بافت هــای اطــراف تخــم می شــود 
ــن مســئله  ــد.  ای ــي مي کنن ــوه رشــد اضاف ــر می و درنتیجــه آن، قســمت های دیگ
ــي در  ــا و بر آمدگي های ــاد فرورفتگي  ه ــوه و ایج ــطح می ــدن س ــکل ش ــث بدش باع
ســطح آن مي شــود. میوه هایــي کــه رشــد کامــل دارنــد و بعــد مــورد تخم ریــزي 
ــد تورفتگــي چشــمگیری نشــان نمي دهنــد و دلیــل آن ایــن اســت  ــرار گرفته ان ق

کــه میــوه از لحــاظ رشــدي متوقــف شــده و به طــرف بلــوغ پیــش مــي رود. 

امکان کنترل زیستی

بــا توجــه بــه وضعیــت خــاص جنگل هــاي طبیعــي و پراکنــده ُکنــار و حفاظــت 
ــای  ــود. در باغ ه ــه نمی ش ــیمیایی توصی ــرل ش ــی کنت ــتم های طبیع از اکوسیس
ُکنــار نیــز بــا توجــه بــه اینکــه تغذیــه الروهــا درون میــوه اســت والروهــا در معرض 
حشــره کش ها بــه طــور مســتقیم قــرار نمی گیرنــد، اســتفاده از مبــارزه شــیمیایي 
ــت  ــن آف ــار ای ــرای مه ــال راهــی ب ــد دنب ــن بای ــردي نیســت. بنابرای ــدان کارب چن
ــه محیــط زیســت نیــز نشــود.  ــر مهــار آفــت، باعــث آســیب ب ــود کــه عــالوه ب ب
ــد  ــه پارازیتوئی ــده1 شناســایی شــده ک ــواده براکنی ــوری از خان ــن راســتا زنب در ای

1 - خانــواده براکنیــده یکــی از خانــواده هــای راســته هــای بــال غشــائیان اســت کــه نقــش مهمــی در 
کنتــرل بیولوژیــک آفــات دارد .
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ــزی می کننــد و باعــث  ــات تخــم ری )زنبورهــای مفیــدی کــه در تخــم برخــی آف
تخریــب آفــت می شــوند( مرحلــه تخــم و الرو ســن اول مگــس میــوه ُکنــار  اســت 
)شــکل 14 و 15(. زنبــور مــاده داراي تخم ریــز بلنــد اســت کــه از آن بــرای پارازیته 
ــدا  ــرد. ابت ــد، بهــره می ب ــه می کنن ــوه تغذی ــی کــه درون می کــردن الروهــای آفات
زنبــور مــاده بــا اســتفاده از مــواد شــیمیایي کــه احتمــاالً در هنــگام تخم گــذاری 
ــوده  ــه ســمت میوه هــاي آل مگــس میــوه روي میــوه ُکنــار ترشــح شــده اســت، ب
ــت وجو  ــت و جس ــه حرک ــروع ب ــود و ش ــب می ش ــس جل ــا الرو مگ ــم و ی ــه تخ ب
 مي کنــد. ســپس مــواد شــیمیایي یــا ارتعاشــاتي از طریــق شــاخک بــه درون میــوه 
ــدا  ــوه پی ــار را درون می ــوه ُکن ــا تخــم مگــس می ــا و ی ــتد، ســپس الروه می فرس
ــک  ــوه، ی ــس از ســوراخ کــردن گوشــت می ــد خــود پ ــز بلن ــا تخم ری ــد و ب  مي کن
ــه  ــد. الرو مگــس ب ــرار  مي ده ــت ق ــا تخــم آف ــدن الرو و ی ــدد تخــم، داخــل ب ع
ــه شــفیره می شــود  ــل ب ــد و در خــاك تبدی ــه می ده ــت و رشــد خــود ادام فعالی
کــه در ایــن زمــان الرو زنبــور پارازیتوئیــد از محتویــات بــدن مگــس درون شــفیره 
ــرد. بنابرایــن امــکان اســتفاده از ایــن زنبــور  تغذیــه می کنــد و آن را از بیــن می ب

در مهــار زیســتی وجــود دارد.

شکل 14- زنبور بالغ ماده Fopius carpomyie پارازیتوئید تخم- شفیره مگس میوه ُکنار 
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شکل 15- زنبور بالغ نر Fopius carpomyie پارازیتوئید تخم- شفیره مگس میوه ُکنار

کنترل مگس میوه در باغ های توسعه یافته ُکنار

روش های کنترل مگس میوه کنار به شرح زیر است:

ــا  ــاك، شــخم باغ ه ــفیره در خ ــه تشــکیل ش ــه ب ــا توج ــی: ب ــرل زراع 1- کنت
ــود؛ ــا می ش ــت آن ه ــش جمعی ــث کاه باع

2- حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی موجود؛

3- استفاده از ارقام مقاوم. 

ــا نیــاز آبــی  ــه توســعه و احــداث باغ هــای ُکنــار ب ــوط ب ــر مرب در ادامــه تصاوی
کــم و ارقــام مقــاوم بــه مگــس میــوه ُکنــار آمــده اســت )شــکل 16 و 17(.
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شکل 16- توسعه و احداث باغ های ُکنار با نیاز آبی کم

شکل 17- توسعه و احداث باغ های ُکنار با ارقام مقاوم به مگس میوه ُکنار
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نتیجه گیری

مگــس میــوه ُکنــار مهم تریــن آفــت درختــان باغــی ُکنــار اســت کــه از بافــت 
میــوه تغذیــه می کنــد و باعــث بدشــکلی و فســاد میــوه می شــود کــه ایــن مســئله 
ــل  ــا 10 نس ــره دارای 8 ت ــن حش ــود. ای ــندی آن می ش ــش بازار پس ــث کاه باع

همپوشــان اســت.

ــط  ــهر، فق ــتان بوش ــف اس ــق مختل ــت در مناط ــن آف ــی ای ــای طبیع میزبان ه
گونه هــای مختلــف درختــان ُکنــار، رملــک، ُکنــار دون ریــز و انــواع ارقــام 
ــوان از زنبــور  ــرای مهــار ایــن آفــت می ت ــی هســتند. ب ــا موریتان ــدی ی ُکنــار پیون
ــه ای از  ــه تخــم و ســن اول الروی بهــره گرفــت. ایــن زنبور،گون پارازیتوئیــد مرحل
زنبــور اســت کــه بــا حملــه بــه تخــم و الرو ســن اول ایــن آفــت، جمعیــت آن را 

ــد.  کاهــش می ده

خود را بیازماییم

1- میزبان های طبیعی مگس میوه ُکنار در استان بوشهر چه گیاهانی هستند؟

2- مهم ترین آفت درختان ُکنار در استان بوشهر چیست؟

3- تعداد نسل مگس میوه ُکنار را نام ببرید؟

4- دشمنان طبیعی مراحل مختلف زیستی این حشره را نام ببرید؟

5- روش های کنترل این حشره را شرح دهید؟

6- یکی از علت های زودرس شدن میوه های ُکنار چیست؟

7- وجــود ســوراخ ها و بدشــکلی میــوه نشــان دهنده  کدام یــک از آفــات 
ــت؟  ــار اس ــان ُکن درخت


