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بررسی فون مگسهای حلزونخوار ( )Dip. Sciomyzidaeدر منطقه طالقان
Faunistic studies on snail-killing flies (Dip. Sciomyzidae) in Taleghan region

سعید محمدزادهنمین
تاریخ پذیرش1395/9/21 :

تاریخ دریافت1395/4/3 :

چکیده
مگسهاي  Sciomyzidaeدر مرحله الروي شکارگر یا پارازیتوئید انواع مختلف حلزونهاي آبزي یا خشکیزي
هستند و به همین دلیل به مگسهاي حلزونخوار معروفند .این مگسها با توجه به زیستشناسی و نوع تغذیه از نظر
کنتـرل آفات کشـاورزي و انسـانی داراي اهمیت زیادي میباشند .تا قبل از این تحقیق  28گونه از مگسهاي
حلزونخوار از ایران گزارش شده است .بر اساس بررسیهاي انجام شده طی سالهاي  1387تا  1396بر روي فون
مگسهاي خانواده  Sciomyzidaeدر منطقه طالقان  10گونه از  8جنس (،P. nana ،Pherbellia cinerella
،Hydromya dorsalis ،Euthycera stictica ،Dichaetophora obliterata ،C. catenata ،Coremacera amoena
 )Trypetoptera punctulata ،Sepedon sphegea ،Psacadina verbekeiاز این خانواده از مکانهاي مختلف منطقه
مورد بررسی جمعآوري گردید که گونههاي  Coremacera amoenaو  Trypetoptera punctulataبراي اولین بار از
منطقه طالقان جمعآوري شدهاند.
واژگان کلیدی ،Sciomyzidae :دوباالن ،فون ،منطقه طالقان

گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین – پیشوا ،ورامین ،ایران
نویسنده مسئول مکاتباتmohamadzade@iauvaramin.ac.ir :

مقدمه
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مگسهاي خانـواده  Sciomyzidaeبا حـدود  550گونه از مهمترین خانوادههاي راسته دوباالن بوده و اغلب
گونههاي این خانواده در مرحله الروي شکارگر یا انگل انواع مختلف حلزونهاي آبزي یا خشکیزي هستند و از این
رو به مگسهاي حلزونخوار معروفند .الرو تعداد کمی از گونهها انگل صدفها میباشند .الرو این حشرات به عنوان
عامل کنترل بیولوژیک حلزونهاي آفت محصوالت کشاورزي یا حلزونهایـی که میزبان واسط کرمهاي پهـن
بیماري زاي انسان و یا حیوانات اهلی هستند مطرح میباشند ( .)Knutson and Vala, 2011برخـی از الروها به
حلزونهاي بزرگ خانواده  Planorbidae ،Lymnaeidaeو  Physidaeحمله کرده و عالوه بر آن حلزونهاي بدون
صدف آبزي را نیز شکار میکنند .الروهاي این خانواده میتوانند به حلزونهاي در حال حرکتی که چندین برابر از
خودشان بزرگتر هستند حمله کرده و آنها را از بین ببرد ( .)Rozkosny, 1984در برخی دیگر از الروها زندگی
انگلی دیده شده و بیشتر به حلزونهاي خاکی خانوادههاي ،Endodontidae ،Clausiliidae ،Cochlicopidae
 Succineidae ،Helicidae ،Eulotidaeو  Vitrinidaeحمله میکنند .این الروها معموال از یک حلزون در طی چند
روز تغذیه میکنند .این گروه معموال تخم خـود را روي علفها میگذارنـد .گونههاي این گروه شامل گونههاي
جنـسهاي  Hydromya ،Coremaceraو احتمـاال  Pherbinaو  Psacadinaو نیـز برخی گونههاي Tetanocera
میباشد (Rozkosny, 1984؛ Bratt et al., 1969؛  .)Knutson et al., 1975برخی گونههاي جنس  Anticheataاز
تخم حلزونها تغذیه کرده و برخی دیگر که مرحله الروي آنها آبزي است از حلزونهاي آبی تغذیه میکنند
( .)Rozkosny, 1984; 1987در سـالهـاي اخیـر مطـالعـات متعـددي بر روي فـون این گـروه از مگـسها در ایران
انجام گرفته و تاکنون  28گونه از این خانواده از ایران گزارش شده است .براي مثال محمدزاده نمین و همکاران
( )Mohamadzade Namin et al., 2015گونه  Euthycera hrabeiiرا براي اولین بار از استانهاي کرمان و
چهارمحال و بختیاري گزارش نمودند .حامد و همکاران ( )1395ضمن بررسی گونههاي خانواده  Sciomyzidaeدر
آذربایجان شرقی گونههاي )،Ilione turkestanica (Hendel, 1903) ،Euthycera stictica (Fabricius, 1805
) Tetanocera arrogans Meigen, 1830 ،Limnia unguicornis (Scopoli, 1763را بـراي اولیـن بـار از ایـران
گـزارش نمـودنـد )2016( Mortelmans et al .ضمن نمـونـهبـرداري از قسمتهاي مختلف ایران گونههاي
 P. nana ،Pherbellia schoenherriو  P. ventralisرا گـزارش کـردند .صدیقـی صـدر و محمـدزاده نمیـن
( )Seddighi Sadr and Mohamadzade Namin, 2016ضمـن بـررسـی گـونـههـاي خـانـواده  Sciomyzidaeدر
استـان گیـالن گـونـه  Tetanocera hyalipennis Roser, 1840را گـزارش نـمودنـد .کـازرانـی و همکاران
( )Kazerani et al., 2017ضمن بررسی نمونههاي جمعآوري شده به وسیله تله مالیز در استانهاي گیالن و
مازندران گونههاي  Elgiva cucularia Linnaeus, 1767و  Tetanocera ferruginea Fallén 1820را از ایران گزارش
نمودنـد .صدیقـی صـدر و محمـدزاده نمیـن ( )Seddighi Sadr and Mohamadzade Namin, 2017گـونـه
 Limnia kassebeeri Mohamadzade Namin, 2017را از استانهاي کردستان و گیالن توصیف نموده و گونه
 Limnia unguicornisرا از لیست گونههاي ایران خارج کردند.
منطقه طالقان حد فاصل استانهاي البرز و قزوین بوده و حدود  120000هکتار وسعت داشته ،داراي پوشش
گیاهی غنی و ارتفاعی بین  1500تا  4400متر میباشد .این منطقه به علت تالقی ناحیه رویش خزري با ناحیه ایرانو
 تورانی شرایط ویژهاي را براي پوشش گیاهی ایجاد کرده است ،به طوري که تنوع گونهاي و فراوانی آنها در اینمنطقه امري چشمگیر است .تاکنون گونه ،)Mohamadzade Namin et al., 2015( Euthycera hrabei
Pherbellia ،Ilione turcestanica ،Hydromya dorsalis ،Ditaeniella grisescens ،Coremacera catenata
 Psacadina verbeki ،Pherbellia schoenherri ،Pherbellia nana ،Pherbellia griseola ،cinerellaو Sepedon
 ) Mortelmans et al., 2016( sphegeaاز استان البرز و عمدتا از منطقه طالقان گزارش شده است .با این وجود فون
این مگسها در این منطقه بهطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است .لذا بررسی فونستیک این خانواده در منطقه
طالقان موضوع این تحقیق است.
مواد و روشها
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براي مطالعه مگسهاي این خانواده ،اولین قدم جمعآوري آنها از طبیعت است .یکی از معمولترین روشهاي
شکار حشرات ،جمعآوري آنها با تور حشرهگیري استاندارد میباشد .نمونهبرداري از روي گیاهان مختلف و مناطق
مختلف استان مازندران (مراتع ،زمینهاي صیفی و زراعی و علفهاي هرز باغات ،ساحل رودهاي کوچک و بزرگ)
طی سالهاي  1387تا  1396صورت گرفت.
شناسـایی مگسهاي خانواده  Sciomyzidaeبا استفاده از خصوصیاتی مانند نقش و نگار بال ،محل و تعداد موها
بر روي سر و قفس سینه ،شکل ژنیتالیـاي حشـره نر و ...و با استفـاده از مقـاالت مختلف از جملـه روزکسنی
( )Rozkosny, 1987انجام گرفت.
نتایج
در بررسیهایی که از سال  1387تا  1396روي فون مگسهاي خانواده  Sciomyzidaeدر منطقه طالقان صورت
گرفت ،در مجموع  10گونه متعلق به هشت جنس از مگسهاي این خانواده در مناطق مورد بررسی جمعآوري
گردید .لیست گونههاي جمعآوري شده به شرح زیر است:
زیرخانواده Sciomyzinae

قبیله

Sciomyzini

گونه Pherbellia cinerella Fallen, 1820

نمونههای جمعآوری شده ،♀5 ،♂2 :روستاي ابراهیم آباد 2150 ،N: 36°07, E: 50°40 ،متر 96/4/27 ،؛ ،♂1
 ،♀1همان مکان 95/2/10 ،؛  ،♀5 ،♂3روستاي حسنجون 2015 ،N: 36°11, E: 50°45 ،متر 95/2/10 ،؛ ،♀4 ،♂3
همان مکان88/6/24 ،؛  ،♀1زیاران95/2/10 ،N: 36°06, E: 50°30 ،؛  ،♀1کشرود1830 ،N: 36°13, E: 50°38 ،
متر95/6/28 ،؛  ،♀1دنبلید 1900 ،N: 36°19, E: 50°71 ،متر.96/4/16 ،
پراکنش در جهان :اروپا (پرتغال به کشورهاي اسکاندیناوي ،رومانی و بلغارستان) ،روسیه ،فلسطین ،لبنان،
عراق ،ارمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ترکیه ،ایران ،افغانستان ،سوریه ،فلسطین و شمال آفریقا:
مراکش و تونس (.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه )Pherbellia nana (Fallen, 1820

نمونههای جمعآوری شده ،♀1 ،♂2 :روستاي حسنجون 2015 ،N: 36°11, E: 50°45 ،متر.95/2/10 ،
پراکنش در جهان :اروپا ،روسیه ،ایران ،افغانستان ،مغولستان ،چین ،ژاپن ،شمال آفریقا (مراکش) و آمریکاي
شمالی (.)Rozkosny and Elberg, 1984; Mortelmans et al., 2016
قبیله

Tetanocerini

گونه )Coremacera catenata (Loew, 1847

نمونههای جمعآوری شده ،♀1 ،♂1 :روستاي مهران 2100 ،N: 36°12, E: 50°66 ،متر89/3/22 ،؛ ،♂1
فشندک 2000 ،متر88/6/25 ،؛  ،♀2 ،♂1زیدشت 1870 ،N: 36°09, E: 50°40 ،متر 89/4/15 ،؛  ،♀2 ،♂1همان
مکان94/4/18 ،؛  ،♀1 ،♂2روستاي حسنجون 2000 ،N: 36°12, E: 50°45 ،متر88/5/30 ،؛  ،♀1روستاي خوزنان،
 2150 ،N: 36°06, E: 50°39متر.93/4/16 ،
پراکنش در جهان :اتریش ،بلغارستان ،جمهوري چک ،فرانسه ،آلمان ،مجارستان ،ایتالیا ،لیتوانی ،مقدونیه،
لهستان ،رومانی ،روسیه ،اسلواکی ،سوئیس ،اوکراین ،یوگسالوي ،قفقاز ،فلسطین ،ترکیه ،عراق و ایران
.)and Elberg, 1984
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گونه )Coremacera amoena (Loew, 1853

نمونههای جمعآوری شده ،♀1 :روستاي حسنجون 2000 ،N: 36°12, E: 50°45 ،متر.88/5/30 ،
پراکندگی درجهان :ترکیه و ایران (.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه )Dichaetophora obliterata (Fabricius, 1805

نمونههای جمعآوری شده ،♀1 ،♂2 :فشندک 2000 ،متر88/6/25 ،؛  ،♀1روستاي حسنجون،

N: 36°12, E:

 2000 ،50°45متر88/5/30 ،؛  ،♂1روستاي مهران 2100 ،N: 36°12, E: 50°66 ،متر.89/3/22 ،
پراکنش در جهان :اسپانیا ،اتریش ،بلژیک ،بوسنی ،انگلستان ،کرواسی ،قبرس ،جمهوري چک ،فرانسه ،آلمان،
سوئیس ،یونان ،مجارستان ،ایتالیا ،لیتوانی ،مقدونیه ،رومانی ،اسلواکی ،اسلونی ،شرق منطقه پالئارکتیک ،شمال آفریقا
(مراکش) و ایران (.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه Euthycera hrabei Rozkošný, 1969

نمونههای مطالعه شده ،♀3 ،♂1 :زیدشت 1870 ،N: 36°09, E: 50°40 ،متر.96/4/18 ،
پراکندگی در جهان :افغانستان ،قزاقستان و ایران ( Rozkošný & Elberg, 1984؛  Rozkošný, 1987؛
.)Mohamadzade Nemin et al., 2015
گونه )Hydromya dorsalis (Fabricius, 1775

نمونه های مطالعه شده ،♀2 :زیاران.95/2/10 ،N: 36°06, E: 50°30 ،
پراکندگی در جهان :اروپا (اسپانیا و کشورهاي اسکاندیناوي تا اوکراین) ترکیه ،روسیه ،سیبري ،گرجستان،
ارمنستان ،لبنان ،فلسطین ،سوریه ،ایران ،افغانستان ،مغولستان ،ژاپن ،شمال آفریقا :الجزایر ،تونس
.)Elberg, 1984

( Rozkosny and

گونه Psacadina verbekei Rozkosny, 1975

نمونههای جمعآوری شده ،♀1 :زیاران95/2/10 ،N: 36°06, E: 50°30 ،؛  ،♂1روستاي خوزنان،

N: 36°06,

 2150 ،E: 50°39متر.1391/2/20 ،
پراکندگی در جهان :سرتاسر اروپا ،روسیه ،شمال آفریقا ،خاور میانه و ایران (.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه )Sepedon sphegea (Fabricius, 1775

نمونههای مطالعه شده ،♂1 :روستاي حسنجون 2000 ،N: 36°12, E: 50°45 ،متر.88/5/30 ،
پراکنش در جهان :در سراسر اروپا ،روسیه ،سیبري ،مغولستان ،شرق پالئارکتیک ،منطقه اورینتال ،شمال افریقا
(مراکش) و خاورمیانه (ترکیه ،عراق ،ایران و افغانستان) (.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه )Trypetoptera punctulata (Scopoli, 1763

نمونههای جمعآوری شده ،♀1 ،♂3 :روستاي مهران 2100 ،N: 36°12, E: 50°66 ،متر89/3/22 ،؛ ،♀1 ،♂2
فشندک 2000 ،متر88/6/25 ،؛  ،♀1زیدشت 1870 ،N: 36°09, E: 50°40 ،متر1387/4/14 ،؛  ،♀1 ،♂2همان
مکان94/4/4 ،؛  ،♀1 ،♂1روستاي حسنجون 2000 ،N: 36°12, E: 50°45 ،متر88/5/30 ،؛  ،♀1 ،♂3روستاي
حسنجون 2160 ،N: 36°11, E: 50°45 ،متر.95/5/27 ،
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، ارمنستان، جمهوري آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، سیبري، روسیه، در سراسر اروپا:پراکنش در جهان
.)Rozkosny and Elberg, 1984(  مراکش: ایران و آفریقاي شمالی،ترکیه
 وCoremacera amoena  گونه از منطقه طالقان جمعآوري گردید که گونههاي10 در این بررسی
 با توجه به اینکه تا. براي اولین بار از منطقه طالقان و استان البرز جمعآوري شدهاندTrypetoptera punctulata
 لیست گونههاي این خانواده، گونه از مگسهاي حلزونخوار از این منطقه گزارش شده بود11 قبل از تحقیق حاضر
،Coremacera catenata ،Pherbellia cinerella  در ضمن چهار گونه. گونه افزایش یافت13 در منطقه طالقان به
 با. براي اولین بار از استان قزوین جمعآوري شده و گزارش میشوندPsacadina verbekei  وHydromya dorsalis
توجـه به اینکه بسیـاري از گونههاي این خانـواده در کاتالوگ منطقه پالئارکتیک از ایران گـزارش شـدهاند
 در.) دامنه پراکنش استانـی بسیـاري از گونههاي این خانواده مشخص نمیباشدRozkosny and Elberg, 1984(
سالهاي اخیر مطالعات پراکندهاي بر روي فون مگسهاي حلزونخوار در برخی استانهاي کشور صورت گرفته است
.ولیکن هنوز اطالعات جامعی در مورد پراکنش بسیاري از گونهها موجود نمیباشد
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