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چکیده
 گونه یکی از بزرگترین خانوادههای راسته دوباالن است که بیشترین گونههای آفت از1511  با داشتن حدودAnthomyiidae خانواده
 درAnthomyiidae  در پژوهشی که روی فون مگسهای خانوادۀ.راسته دوباالن را در منطقۀ پالئارکتیک به خود اختصاص داده است
Anthomyiidae  جنس از مگسهای خانوادۀ1 گونه از11  صورت گرفت درمجموع1235 قسمت مرکزی استان اردبیل در سال

) و شش گونهCalythea Schnabl & Dziedzicki, 1911  وBotanophila Lioy, 1864( جمعآوری شد که از میان آنها دو جنس
Calythea dedecorata (Rondani ،Botanophila discrete (Meigen 1826) ،Anthomyia confusanea Michelsen, 1985(

)) برای اولینHylemya variata (Fallén, 1823 ) وHylemya urbica (Wulp, 1896 ،Delia megatricha (Kertesz, 1901) ،1866)
.بار از ایران گزارش میشود
.Anthomyiidae ، فونستیک، گزارش جدید، استان اردبیل:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Anthomyiidae with about 1560 described species are one of the largest families of the order Diptera containing the
highest number of pests in order Diptera in the Palaearctic region. During the year 2016, the Anthomyiidae fauna of
central part of Ardebil Province was studied leading to the identification of 11 species of 7 genera of which two
genera (Botanophila Lioy, 1864 and Calythea Schnabl & Dziedzicki, 1911) and six species [Anthomyia confusanea
Michelsen, 1985, Botanophila discrete (Meigen 1826), Calythea dedecorata (Rondani 1866), Delia megatricha
(Kertesz, 1901), Hylemya urbica (Wulp, 1896) and Hylemya variata (Fallén, 1823)] were found to be new to the
Iranian fauna.
Keywords: Anthomyiidae, Ardabil province, Faunistic, New record.
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مقدمه
مگسهای  ،Anthomyiidaeخانوادة نسبتاً بزرگی از
گروه  Calyptrataeبخش  Muscomorphaاز زیر
راستۀ  Brachyceraو راستۀ  Dipteraاست .این
خانواده گسترش جهانی داشته و شامل حدوداً 7151
گونۀ توصیفشده است .بااینوجود تعداد گونههای این
خانواده بیش از  7111گونه است ( & Ackland
 .)Werner, 2006برای شناسایی گونههای این خانواده
افزون بر بررسی مورفولوژی خارجی ،بررسی اندامهای
تناسلی جنس نر مورد نیاز است ( & Darvas
 .)Szappanos, 2003; Suwa, 1991حدود  94جنس و
 411گونه از این خانواده در منطقۀ پالئارکتیک وجود
دارد ( .)Suwa & Darvas, 1998مگسهای خانواده
 Anthomyiidaeدارای موهای مشخص در زیر سپرچه
هستند ( .)Ackland & Werner, 2006حشرات کامل
بیشتر در علفزارها و منطقههای مرطوب مشاهده
میشوند و عضوهای این خانواده در مرحله الروی از
ریشه ،ساقه و یا نوک گلهای محصولهای کشاورزی
و گیاهان زینتی تغذیه کرده و موجب خسارت نیز
میشوند ( .)Ackland & Werner, 2006برخی از
گونههای این خانواده ،بهویژه گونههای جنس ،Delia
مانند مگس پیاز ( ،)Delia antiquaمگس حبابی گندم
( ،)Delia coarctataمگس ریشۀ شلغم ( Delia
 ،)floralisمگس دانههای لوبیا ( )Delia platuraاز
آفتهای مهم محصوالت کشاورزی هستند .گونههای
جنس  Hylemya Robineau-Desvoidy, 1830و
 Paregle Schnabl, 1911بهعنوان شکارچی درون
کپسول تخم ملخها فعالیت میکنند و باعث نابودی
تخم این آفتها گیاهی میشوند (.)Thomson, 1937
باوجودی که تعداد زیادی از گونههای خانواده
 Anthomyiidaeاز نظر اقتصادی و اکولوژیک دارای
اهمیت هستند ،بررسی جامعی در بسیاری از
کشورهای دنیا (ازجمله ایران) روی فون این خانواده
صورت نگرفته است ،که بخشی از آن به دلیل تعداد
محدود متخصصین این خانواده در جهان است
(.)Komzaková & Rozkošný, 2009
اولین گزارش این خانواده از ایران توسط Becker
) (1913است که  9گونۀ Delia platura (Meigen,

) Adia cinerella (Fallen, 1825) ،1826و
) Anthomyia pluvialis (Linnaeus, 1758را از نیمۀ
شرقی کشور گزارش نمود (1976) Hennig .در بررسی
منطقههای آسیا و اروپا به نمونههایی از ایران ،عراق،
ترکیه ،ترکمنستان و ارمنستان اشاره کرده و گونههای
)Pegomya ،Chirosiomima gestroi (Seguy, 1930
Delia persica
)،hyoscyami (Panzer, 1809
،Delia bracata (Rondani, 1866) ،Hennig, 1976
Phorbia
) Delia antiqua (Meigen, 1826و
 penicillifera Jermyرا از ایران گزارش نمود.
 (1988) Behdadدر کتاب گیاهان زراعی ایران دو
گونه ) Delia antiqua (Meigen, 1826را بهعنوان
آفت پیاز ،سیر و موسیر و گونه Pegomya betae
) (Curtis, 1847را بهعنوان آفت چغندرقند معرفی
نمود (2009) Karimpour & Razmi .پژوهشی در
موردبررسی گونههای مختلف گیاه ترشک انجام دادند
که در طول بررسیهای مربوط به شناسایی حشرههای
عامل کنترل طبیعی این گیاه ،ساقههای حامل برگ
این گیاه موردبررسی قرار گرفته و گونۀ Pegomya
 bicolorبرای اولین بار از ایران شناسایی و گزارش
شد .بنابراین تاکنون تنها  72گونه از این مگسها از
ایران گزارش شده است.
مواد و روشها
بهمنظور جمعآوری حشرههای کامل این خانواده،
مگسهای موردنظر توسط نگارندة اول ،با استفاده از تور،
از روی گیاهان مختلف در قسمت مرکزی استان
موردبررسی (مراتع ،زمینهای صیفی و زراعی و علفهای
هرز باغها) جمعآوری شد .نمونهبرداریها در چهار مقطع
زمانی (اوخر خردادماه ،اوایل تیرماه و اواخر تیرماه و
اواسط مردادماه سال  )7941از باغها ،مزرعهها و مراتع
منطقههای مرکزی استان یادشده و هر بار به مدت چهار
روز انجام گرفت .برای کشتن حشرههای جمعآوریشده
از سیانور استفاده شد .شناسایی مگسهای خانواده
 Anthomyiidaeبا استفاده از منابع مختلف ( Elberg,
)1989; Hennig, 1976; Suwa & Darvas, 1998
صورت گرفته و سپس نمونهها جهت تأیید برای دکتر
( Verner Michelsonموزه تاریخ طبیعی دانمارک)
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ارسال شدند .در صورت نیاز به بررسی ژنیتالیا ،ابتدا
شکم را جدا کرده و پس از قرار دادن در 71 NaOH
درصد به مدت  71دقیقه در حمام آبی گرما داده و
سپس نمونهها با آب مقطر شستشو داده شده و پس از
آبگیری با الکل اتیلیک در زیر استریو میکروسکوپ و
با استفاده از سوزن و پنس ،ژنیتالیا خارج شد.
نمونههای جمعآوریشده در کلکسیون حشرههای
دانشگاه آزاد اسالمی ورامین و موزه تاریخ طبیعی
دانمارک نگهداری میشوند.
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چهار حشرة ماده از  Botanophilaاز دامنۀ شمالی کوه
سبالن،سه حشرة ماده از جنس  Deliaاز دامنۀ جنوبی
سبالن ،سه جنس ماده از  Deliaو دو نمونۀ ماده از
 Hylemyaاز  71کیلومتری شرق نمین ،دو حشرة ماده
 Hylemyaاز مشکینشهر ،یک حشرة ماده از جنس
 Botanophilaاز نیر ،پنج حشرة ماده از جنس Delia
از خلخال جمعآوری شدند که قابلشناسایی نبودند.
لیست گونههای جمعآوریشده به شرح زیرند.
زیر خانوادۀ Anthomyiinae

نتایج و بحث
در بررسیهایی که در چهار مقطع زمانی (اواخر
خردادماه ،اوایل تیرماه و اواخر تیرماه و اواسط
مردادماه سال  )7941بر روی فون مگسهای خانواده
 Anthomyiidaeدر باغها ،مزرعهها و مراتع منطقههای
مختلف قسمت مرکزی استان اردبیل صورت گرفت،
درمجموع  77گونه از مگسهای خانوادة
 Anthomyiidaeجمعآوری شدند .با توجه به اینکه
گونههای این خانواده اغلب از طریق بررسی جنس نر
قابلشناسایی بوده و کلیدهای موجود این خانواده نیز
عمدتاً بر اساس جنس نر نوشته شده است امکان
شناسایی حشرات کامل جنس مادة بسیاری از گونهها
وجود نداشت .شش حشرة ماده از جنس  Deliaو

قبیلۀ .Anthomiini
گونۀ .Anthomyia confusanea Michelsen, 1985

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل71 ،♀2 :
کیلومتری شرق نمین7111 ،38°26N' 48°33'E ،
متر.7941/9/78 ،
ویژگیها :رگبالهای عرضی  dm-cuو  r-mدارای
لکه دودی رنگ (شکل  .)A-7شکم :در قسمت میانی
حاشیۀ عقبی ترژیت  9تا  1دارای لکههای قهوهایرنگ.
زیستشناسی :زیستشناسی این گونه مشخص
نبوده و پژوهشی در این رابطه انجام نشده است.
پراکنش در جهان :اروپا ،شرق منطقۀ پالئارکتیک
و شمال آفریقا ( .)Michelsen, 2013این گونه برای
اولین بار از ایران جمعآوری شده است.

شکل  A( Anthomiya confusanea (Michelsen, 1985) .7و  )Bو ) A )C( Calythea dedecorata (Rondani 1866و  -Cنمای
پهلویی -B ،نمای پشتی
Figure 1. Anthomiya confusanea (Michelsen, 1985) (A & B) and Calythea dedecorata (Rondani, 1866) (C): A, Clateral view, B- dorsal view
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گونۀ )Anthomyia pluvialis (Linnaeus 1758

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل71 ،♀2 :
کیلومتری شرق نمین7181 ،38° 26N' 48° 34'E ،
متر.7941/9/24 ،
زیستشناسی :دو گزارش از ایجاد بیماری میاز
توسط این گونه منتشر شده است که مشکوک بوده و
مورد تأیید نیست .الرو این گونه در النه پرندگان
زندگی میکند (.)James, 1947
پراکنش در جهان :اروپا ،شمال آفریقا (مراکش،
الجزایر ،تونس) ،آسیا (سوریه ،فلسطین ،ایران،
ترکمنستان ،عراق ،چین و ژاپن) ،منطقۀ اورینتال
(هند) و استرالیا (.)James, 1947; Michelsen, 2013
پراکنش در ایران :استان سیستان بلوچستان
(.)Becker, 1913
گونۀ )Botanophila discreta (Meigen 1826

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل ،♂9 :سرعین،
روستای ورگه سران ،دامنۀ جنوبی سبالن38°12N', ،
' 2411 ،47°54Eمتر.7941/9/72،
ویژگیها :سورستویلوس اندکی طویلتر از اپاندریوم و
سرکوس نصف سورستویلوس (شکل  C -2و .)D

استرنیتهای  9و  1شکم در شکل  E-2دیده میشوند.
زیستشناسی :این گونه به ریشه و پیاز گیاهان
جنس ) Ranunculus (L.خسارت ایجاد میکنند
(.)Leuchtmanna & Michelsen, 2016
پراکنش در جهان :اروپا ،شرق منطقۀ پالئارکتیک،
شمال آفریقا ( .)Michelsen, 2013این گونه برای
اولین بار از ایران جمعآوری شده است.
.Hydrophoriini
گونۀ ).Adia cinerella (Fallén, 1825

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل،♀2 ،♂7 :
سرعین ،روستای ورگه سران ،دامنۀ جنوبی سبالن،
' 2411 ،38° 12N', 47° 54Eمتر.7941/9/72 ،
زیستشناسی :این گونه در مرحلۀ الروی
مدفوعخوار است و در مجاورت مراتع به فراوانی یافت
میشوند (.)Suwa, 1999
پراکنش در جهان :اروپا ،شرق منطقۀ پالئارکتیک،
خاورمیانه ،شمال آفریقا ،منطقۀ اورینتال و منطقۀ
نئارکتیک (.)Suwa, 1999; Michelsen, 2013
پراکنش در ایران :استانهای سیستان و بلوچستان
و خراسان (.)Becker, 1913

شکل  -A :Botanophila discreta (Meigen 1826) .2سطح پهلویی -B ،سطح پشتی -C ،ژنیتالیای نر ،نمای پشتی-D ،
ژنیتالیای نر ،نمای پهلویی -E ،استرنیت  9و  1شکم
Figure 2. Botanophila discreta (Meigen, 1826): A- lateral view, B- dorsal view, C- male genitalia, dorsal view,
D- male genitalia, lateral view, E- 4th & 5th sternites of abdomen

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،2پاییز و زمستان 7941

گونۀ )Delia coarctata (Fallén, 1825

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل71 ،♀9 ،♂5 :
کیلومتری شرق نمین7111 ،38°26N' 48°33'E ،
متر.7941/9/78 ،
زیستشناسی :این حشره در مرحلۀ الروی از
قسمت های زیرزمینی گندم ( Triricum aestivum
 )L.و شاید سایر غلهها تغذیه مینماید ( & Rogers
 )Evans, 2013و در اروپا از آفتهای بسیار مهم گندم
زمستانه بهحساب میآید ولی خسارت آن به گندم
بهاره بسیار کم است (.)Hill, 1987
پراکنش در جهان :اروپا ،شرق منطقۀ پالئارکتیک
و منطقۀ نئارکتیک (.)Michelsen, 2013
پراکنش در ایران :استان اردبیل ( Joneidi et al.,
.)2017
گونۀ )( Delia megatricha (Kertesz, 1901شکل )3
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کیلومتری شرق نمین7181 ،38°26N' 48°34'E ،
متر ،♂2 .7941/9/79 ،دامنه شمالی کوه سبالن،
 2111 ،38°19N' 47°50'Eمتر.7941/1/71 ،
ویژگیها :ترژیت چهارم شکم اندکی طویلتر از
ترژیت پنجم؛ سورستویلوس زردرنگ ،باریک و طویل،
در انتها به سمت داخل خمیده ،سرکوس  1/9طول
سورستویلوس (شکل  C -9و  .)Dاسترنیت  1شکم در
شکل  B -9دیده میشود.
زیستشناسی :الروهای این حشره از قسمت
پایۀ ساقههای گیاه  Bromus inermis Leyssو
)( B. pumpellianus (Scribnerمنطقۀ نئارکتیک)
تغذیه میکند (.)Griffiths, 1997
پراکنش در جهان :اروپا (لهستان ،شرق و جنوب
روسیه ،سیبری ،چین) و منطقۀ نئارکتیک ( Griffiths,
 .)1997; Michelsen, 2013این گونه برای اولین بار از
ایران جمعآوری شده است.

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل71 ،♀2 ،♂9 :

شکل  -A : Delia megatricha (Kertesz, 1901) .9نمای پهلویی -B ،استرنیت  1شکم -C ،ژنیتالیای نر ،نمای پشتی -D ،ژنیتالیای نر،
نمای پهلویی
Figure 3. Delia megatricha (Kertesz, 1901): A- lateral view, B- 5th sternite of abdomen, C- male genitalia, dorsal
view, D- male genitalia, lateral view

782

جنیدی جعفری و همکاران :بررسی فون مگسهای خانوادة  Anthomyiidaeدر قسمت مرکزی استان اردبیل

گونۀ )Delia platura (Meigen, 1826

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل71 ،♀2 ،♂9 :
کیلومتری شرق نمین7181 ،38°26N' 48°34'E ،
متر ،♀9 ،♂1 .7941/1/4 ،دامنه شمالی کوه سبالن،
 2111 ،38°19N' 47°50'Eمتر،♂2 .7941/1/71 ،
سرعین ،روستای ورگه سران ،دامنۀ جنوبی سبالن،
' 2411 ،38°12N',47°54Eمتر.7941/9/72 ،
زیستشناسی :این گونه از آفتهای جهانی
محصوالت کشاورزی بوده و الروهای این گونه
همهچیزخوار بوده و از ریشۀ دامنه وسیعی از گیاهان
(مخصوصاً ریشههای آسیبدیده) و الشۀ جانوران در
خاک (مخصوصاً کیسۀ تخم ملخهای شاخک کوتاه)
تغذیه میکند .الروها بهعنوان الرو دانه ذرت
( )seedcorn maggotsمعروفاند ( ;Griffiths, 1997
.)Suwa & Blasco-Zumeta, 2003
پراکنش در جهان :اروپا ،خاورمیانه ،منطقۀ
نئارکتیک ،منطقۀ نئوتروپیکال ،منطقۀ اورینتال و

شمال آفریقا (.)Michelsen, 2013
پراکنش در ایران :استانهای شمالی ،برازجان و
کازرون ،قزوین ،تهران ،اصفهان و آذربایجان شرقی و
غربی ()Behdad, 1988
گونۀ )( Hylemya urbica (Wulp, 1896شکل )4

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل 71 ،♂7 :
کیلومتری شرق نمین7111 ،38°26N' 48°33'E ،
متر.7941/9/78 ،
ویژگیها :سورستویلوس قهوهایرنگ و پهن و کوتاه،
سرکوس  1/5طول سورستویلوس (شکل  C -9و .)D
زیستشناسی :زیستشناسی این گونه مشخص
نیست و پژوهشی در این رابطه انجام نشده است.
پراکنش در جهان :اروپا ،شرق منطقۀ پالئارکتیک
(ژاپن) ،منطقۀ اورینتال (چین و تایوان) و منطقۀ
نئارکتیک ( .)Suwa, 1999; Michelsen, 2013این
گونه برای اولین بار از ایران جمعآوری شده است.

شکل  -A :Hylemya urbica (Wulp, 1896) .9نمای پهلویی -B ،نمای پشتی -C ،ژنیتالیای نر ،نمای پشتی -D ،ژنیتالیای نر،
نمای پهلویی
Figure 4. Hylemya urbica (Wulp, 1896): A- lateral view, B- dorsal view, C- male genitalia, dorsal view, D- male
genitalia, lateral view
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گونۀ )( Hylemya variata (Fallén, 1823شکل )5

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل 71 ،♂2 :
کیلومتری شرق نمین7111 ،38°26N' 48°33'E ،
متر.7941/9/78 ،
ویژگیها :حاشیۀ عقبی ترژیتهایشکم دارای ردیفی
از موهای طویل؛ سورستویلوس سیاهرنگ ،باریک و طویل،
سرکوس  1/1طول سورستویلوس (شکل  C -1و .)D
زیستشناسی :الروهای این گونه از گیاه
) Cardaria draba (L.تغذیه میکنند ( Campobasso
.)et al., 1999
پراکنش در جهان :اروپا و خاورمیانه ( Michelsen,
 .)2013این گونه برای اولین بار از ایران جمعآوری
شده است.
زیر خانوادۀ Pegomyinae

قبیلۀ .Myopinini
گونۀ )( Calythea dedecorata (Rondani 1866شکل .)C -1

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل ،♀7 :دامنۀ
شمالی کوه سبالن 2111 ،38°19N' 47°50'E ،متر،
.7941/1/71
ویژگیها :ترژیتهای  1تا  9و هرکدام دارای
لکههای تیره پیکان مانند در مقایسه با قسمت مخملی
کنار آن است.
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زیستشناسی :زیستشناسی این گونه مشخص
نیست و پژوهشی در این رابطه انجام نشده است.
پراکنش در جهان :اروپا ،شرق منطقۀ پالئارکتیک
و خاورمیانه ( .)Michelsen, 2013این گونه برای اولین
بار از ایران جمعآوری شده است.
قبیلۀ Pegomyini

گونۀ ).Pegomya bicolor (Wiedemann, 1817

نمونههای بررسیشده :استان اردبیل71 ،♀7 :
کیلومتری شرق نمین7111 ،38°26N' 48°33'E ،
متر.7941/9/78 ،
زیستشناسی :گونههای مختلف ترشک Rumex
 spp.از تیرة  Polygonaceaeاز میزبانهای این حشره
بهحساب میآیند ( Hennig, 1976; Bacher et al.,
 )1997و در چین از مهمترین عوامل کنترل زیستی
علفهای هرز  Rumex dentaus L.و R. japonicas
) (Houttuynمحسوب میشود (.)Xue et al., 2001
پراکنش در جهان :اروپا ،شرق منطقۀ پالئارکتیک،
خاورمیانه ،شمال آفریقا و منطقۀ نئارکتیک
(.)Michelsen, 2013
پراکنش در ایران :استان آذربایجان غربی
(.)Karimpour & Razmi, 2009

شکل  -A : Hylemya variata (Fallén, 1823) .1نمای پهلویی -B ،نمای پشتی -C ،ژنیتالیای نر ،نمای پشتی -D ،ژنیتالیای نر،
نمای پهلویی
Figure 5. Hylemya variata (Fallén, 1823): A- lateral view, B- dorsal view, C- male genitalia, dorsal view, D- male
genitalia, lateral view
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خسارت به محصوالت کشاورزی را دارا هستند
.)Hennig, 1976; Gair, 1985; Bacher et al., 1997(
مقایسۀ تعداد گونههای گزارش شده از خانواده
 گونه) و وسعت و78(  در ایرانAnthomyiidae
طبیعت ایران با تعداد گونههای شناختهشدة جهان
 کارهای بیشتر، گونه) نشان میدهد7111 (حدود
روی این خانواده در منطقههای مختلف ایران قطعاً به
.یافتن تعداد گونههای بیشتری میانجامد
سپاسگزاری
 پیشوا که شرایط-از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین
انجام این پژوهش را فراهم نمود و دکتر ورنر میشلسن
(موزه تاریخ طبیعی دانمارک) به دلیل کمکهای فراوان
. تشکر و قدردانی میگردد،در تشخیص و تأیید نمونهها
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72 بر اساس منابع موجود تا قبل از پژوهش تعداد
 ازAnthomyiidae  جنس از خانواده5 گونه متعلق به
Becker, 1913; Hennig, ( ایران گزارش شده است
.)1976; Behdad, 1988; Karimpour & Razmi, 2009
 در قسمت7941 طی پژوهشهایی که در طول سال
 گونۀ متعلق به77 مرکزی استان اردبیل انجام گرفت
هفت جنس از منطقههای مرکزی استان اردبیل
جمعآوری شد که در بین آنها شش گونه برای اولین
 بنابراین لیست گونههای.بار از ایران گزارش میشود
 گونه78  موجود در ایران بهAnthomyiidae خانواده
.افزایش یافته است
Delia در بین گونههای جمعآوری شده گونه
 از آفتهای مهمDelia coarctata  وplatura
محصوالت کشاورزی جهان بوده و پتانسیل ایجاد
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