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بررسی مقدماتی فون مگسهای حلزونخوار ( )Dip. Sciomyzidaeدر استان
مازندران
Preliminary studies on the fauna of snail-killing flies (Dip. Sciomyzidae) in
Mazandaran province
سعید محمدزاده نمین
پذیرش1395/5/7 :

دریافت1395/2/2 :

چکیده
مگسهاي  Sciomyzidaeیا مگسهاي حلزونخوار ،از مهمترین خانوادههاي دوباالن بوده و داراي حدود 600
گونه توصيف شده است .اغلب گونههاي این خانواده در مرحله الروي شکارگر یا پارازیتوئيد انواع مختلف حلزونهاي
آبزي یا خشکـیزي هستنـد و از نظـر کنتـرل آفـات کشـاورزي و انسانی داراي اهميت زیادي هستند .بر اسـاس
بررسیهاي انجام شده طی سالهاي  1387تا  1394روي فون مگسهاي خانواده  Sciomyzidaeدر استان مازندران
 10گونه از  8جنس از این خانواده از مناطق مختلف استان مازندران جمعآوري گردید که در ميان آنها گونه
 Tetanocera punctifrons Rondani, 1868براي اولين بار از ایران گزارش میگردد.
واژگان کلیدی ،Sciomyzidae :دوباالن ،فون ،استان مازندران
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مقدمه
مگسهاي خانواده  Sciomyzidaeبا حـدود  550گـونـه از مهمتـرین خانوادههاي راستـه دوباالن بـوده و اغلب
گونههاي این خانواده در مرحله الروي شکارگر یا پارازیتوئيد انواع مختلف حلزونهاي آبزي یا خشکیزي هستند و از
این رو به مگسهاي حلزونخوار معروفاند .الرو این حشرات به عنوان عامل کنترل بيولوژیک حلزونهاي آفت
محصوالت کشاورزي یا حلزونهایی که ميزبان واسط کرمهاي پهن بيماريزاي انسان و یا حيوانات اهلی هستند
مطـرح میباشنـد ( .)Knutson and Vala, 2011به طور مثال گونـههاي جنس  Anticheataاز تخـم حلزون ها
تغـذیه کرده و یا برخی گونههاي آنها که مرحله الروي آنها آبزي است از حلزونهاي آبی تغذیه میکنند
(.)Rozkosny, 1984; 1987
برخی از الروهایی که آبزیـاند به حلزونهاي بزرگ خانواده  Planorbidae ،Lymnaeidaeو  Physidaeحمله کرده
و عالوه بر آن حلزونهاي بدون صدف آبزي را نيز شکار میکنند .الروهاي این خانواده میتوانند به حلزونهاي در
حال حرکتی که چندین برابر از خودشان بزرگتر هستند حمله کرده و آنها را از بين ببرد .این الروها بعد از چنـد
ساعت استـراحت قـادر هستند به حلـزون دیگري حملـه کنند .الرو برخی گونههاي جنسهاي ،Elgiva ،Dictya
 Ilioneو برخی گونههاي  Sepedonو  Tetanoceraمیتوانند  8تا  24حلزون را در طول دوره زندگی از بين ببرند
( Rozkosny, 1984؛.)Neff and Berg, 1966
برخی دیگر مانند الروهاي  Renoceraو  Ilioneمیتوانند براي مدت طوالنی زیر آب زندگی کنند و صدفهاي
سياه خانواده  Sphaeriidaeرا مورد حمله قرار دهند .هر الرو در زمان رشد که  5تا  7هفته به طول میانجامد بين
 20تا  30صدف سياه را از بين میبرد (Rozkosny, 1984؛ Foote, 1976؛ .)Knutson and berg, 1967
در برخی دیگر از الروها زندگی انگلی دیده شده و بيشتر به حلزونهاي خاکی خانوادههاي ،Cochlicopidae
 Succineidae ،Helicidae ،Eulotidae ،Endodontidae ،Clausiliidaeو  Vitrinidaeحمله میکنند .این الروها
معموال از یک حلزون در عرض چنـد روز تغـذیـه میکنند .این گـروه معموال تخـم خود را روي علفها میگـذارند.
گونههاي این گروه شامل گونههاي جنسهاي  Hydromya ،Coremaceraو احتماال  Pherbinaو  Psacadinaو نيز
برخی گونههاي  Tetanoceraمیباشد (Rozkosny, 1984؛ Bratt et al., 1969؛ .)Knutson et al., 1975
برخی از گونههاي دیگر نيز که خاکزي و انگل هستند در صدفهـاي خـانواده  Arionidaeو  Limacidaeرشـد
میکنند .الروها پس از خروج از تخم به صدفها حمله کرده و آنها را بعد از  25تا  35روز از بين برده و سپس الرو
از آنها خـارج شده و به صـدف زنـده دیگري حمله میکند .هر الرو براي رشـد بين  2تا  10صدف را میکشد.
گـونـههـاي ایـن گـروه متعلـق بـه جنـسهاي  Euthyceraو  Tetanoceraمیباشنـد (Knutson et al., 1965؛
.)Trelka and Berg, 1977
با وجودي که گونههاي خانواده  Sciomyzidaeاز نظر اکولژیکی و اقتصادي بسيار اهميت دارند ولی فون این
مگسها در کشور ایران بهطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است .لذا بررسی فونستيک این خانواده در استان
مازندران موضوع این تحقيق است.
مواد و روشها
براي مطالعه مگسهاي این خانواده ،اولين قدم جمعآوري آنها از طبيعت است .یکی از معمولترین روشهاي
شکار حشرات ،جمعآوري آنها با تور حشرهگيري استاندارد میباشد .نمونهبرداري از روي گياهان مختلف و مناطق
مختلف استان مازندران (مراتع ،زمينهاي صيفی و زراعی و علفهاي هرز باغات ،ساحل رودهاي کوچک و بزرگ)
طی سالهاي  1387تا  1394صورت گرفت.
شنـاسایی مگسهـاي خـانـواده  Sciomyzidaeبا استفاده از خصوصياتی مانند نقش و نگار بال ،محل و تعداد
موها بر روي سـر و قفـس سينـه ،شکل ژنيتـاليـاي حشـره نـر و  ...و بـا استفـاده از مقـاالت مختلف از جملـه
( 1978و  Rozkosny )1984انجام گرفت.
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نتایج و بررسی
در بررسیهایی که طی چندین ماه در سال 1394روي فون مگسهاي خانواده  Sciomyzidaeدر استان گيالن
صورت گرفت ،در مجموع  10گونه از مگسهاي این خانواده در مناطق مورد بررسی جمعآوري گردید که گونه
 Tetanocera punctifrons Rondani, 1868براي اولين بار از ایران و بقيه گونهها براي اولين بار از استان مازندران
جمعآوري شدهاند .ليست گونههاي جمعآوري شده به قرار زیر است:
زیرخانواده Sciomyzinae

قبيله

Sciomyzini

گونه Pherbellia cinerella Fallen, 1820

نمونههای جمعآوری شده :مازندران ،♀ 2 ،♂ 3 :جاده هراز ،رینه ،دامنه جنوبی کوه دماوند،

N: 35°52.168,

 2500 ،E: 52°06.329 Eمتر.1394/2/5 ،
پراکنش در جهان :اروپا (پرتغال به کشورهاي اسکاندیناوي ،رومانی و بلغارستان) ،روسيه ،فلسطين ،لبنان،
عراق ،ارمنستان ،قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيکستان ،ترکيه ،ایران ،افغانستان ،سوریه ،فلسطين و شمال آفریقا:
مراکش و تونس (.)Rozkosny and Elberg, 1984
قبيله

Tetanocerini

گونه )Coremacera catenata (Loew, 1847

نمونههای جمعآوری شده :مازندران ،♀ 1 :جاده هراز ،رینه ،دامنه جنوبی کوه دماوند،

N: 35°52.168, E:

 2500 ،52°06.329 Eمتر.1394/2/5 ،
پراکنش در جهان :اتریش ،بلغارستان ،جمهوري چک ،فرانسه ،آلمان ،مجارستان ،ایتاليا ،ليتوانی ،مقدونيه،
لهستان ،رومانی ،روسيه ،اسلواکی ،سوئيـس ،اوکراین ،یوگسالوي ،قفقاز ،فلسطين ،ترکيه ،عراق و ایران
.)and Elberg, 1984

( Rozkosny

گونه )Coremacera marginata (Fabricius, 1775

نمونههای جمعآوری شده :مازندران ،♂ 1 :چمستان ،پارک گشپل 15 ، N: 36°28, E: 52°06 E ،متر،
.1394/4/5
پراکندگی در جهان :اروپا (اسپانيا و کشورهاي اسکاندیناوي ،اکراین و بلغارستان) ،روسيه ،قفقاز و ایران
(.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه )Hydromya dorsalis (Fabricius, 1775

نمونههای مطالعه شده :مازندران ،♀ 4 ،♂ 3 :جاده هراز ،دو کيلومتري شرق پلور ،رینه ،دامنه جنوبی کوه
دماوند 2180 ،N: 35°50, E: 52°03 E ،متر.1394/3/15 ،
پراکندگی در جهان :اروپا (اسپانيا و کشورهاي اسکاندیناوي تا اوکراین) ترکيه ،روسيه ،سيبري ،گرجستان،
ارمنستان ،لبنان ،فلسطين ،سوریه ،ایران ،افغانستان ،مغولستان ،ژاپن ،شمال آفریقا :الجزایر ،تونس
.)Elberg, 1984
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گونه )Pherbina coryleti (Scopoli, 1763

نمونههای جمعآوری شده :مازندران ،♀ 1 ،♂ 1 :جاده هراز ،دو کيلومتري شرق پلور ،رینه ،دامنه جنوبی کوه
دماوند 2180 ، N: 35°50, E: 52°03 E ،متر ،♀1 .1394/3/15 ،نمک آبرود 1200 ،متر.1394/3/16 ،
پراکندگی در جهان :اروپا ،روسيه ،جمهوري آذربایجان ،سوریه ،ترکيه ،ایران ،افغانستان ،ترکمنستان ،قزاقستان و
شمال آفریقا (.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه Psacadina verbekei Rozkosny, 1975

نمونههای جمعآوری شده :مازندران ،♂ 1 :چمستان ،پارک گشپل 15 ، N: 36°28, E: 52°06 E ،متر،
.1394/4/5
پراکندگی در جهان :اروپا ،روسيه ،ترکيه و ایران (.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه Tetanocera hyalipennis Roser, 1840

نمونههای جمعآوری شده ،♂1 :نمک آبرود 1200 ،متر.1394/3/16 ،
پراکندگی در جهان :اروپا (اسپانيا ،کشورهاي اسکاندیناوي و رومانی) ،روسيه ،سيبري ،گرجستان و قزاقستان
(.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه Tetanocera punctifrons Rondani, 1868

نمونههای جمعآوری شده :مازندران ،♀ 1 :پنج کيلومتري شمال شرقی آبعلی،N: 35°58, E: 51°58 E ،
 2150متر.1394/5/18 ،
پراکندگی در جهان :اتریش ،بلژیک ،بلغارستان ،بریتانيا ،جمهوري چک ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،مجارستان،
ایتاليا ،لهستان ،رومانی ،روسيه ،اسلواکی ،اسپانيا ،سوئد ،سوئيس ( .)Rozkosny and Elberg, 1984گزارش جدید
براي فون ایران.
گونه

)Sepedon sphegea (Fabricius, 1775

نمونههای مطالعه شده :مازندران ،♀ 1 :نور ،جنگل خيرودکنار.1394/5/23 ،
پراکنش در جهان :در سراسر اروپا ،روسيه ،سيبري ،مغولستان ،شرق پالئارکتيک ،منطقه اورینتال ،شمال افریقا
(مراکش) و خاورميانه (ترکيه ،عراق ،ایران و افغانستان) (.)Rozkosny and Elberg, 1984
گونه )Trypetoptera punctulata (Scopoli, 1763

نمونههای جمعآوری شده :مازندران ،♀ 3 ،♂ 1 :نور ،جنگل خيرودکنار1394/3/25 ،؛  ،♀ 3 ،♂ 1نمک آبرود،
.1391/3/16
پراکنش در جهان :در سراسر اروپا ،روسيه ،سيبري ،قزاقستان ،گرجستان ،جمهوري آذربایجان ،ارمنستان،
ترکيه ،ایران و آفریقاي شمالی :مراکش (.)Rozkosny and Elberg, 1984
بررسیها در استان مازندران نشان داد که در این استان  10گونه از مگسهاي حلزونخوار وجود دارد .که در این
ميان گونه  Tetanocera punctifrons Rondani, 1868براي اولين بار از ایران گزارش میشود .تعداد گونههاي
موجود در ایران قبل از این تحقيق  19گونه بوده که هم اکنون به  20گونه افزایش یافته است.
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با مقایسه تعداد گونههاي موجود در ایران با کشورهاي همسایه خود به نظر میرسد که کشور ایران به همراه
 گونه بيشترین36  کشور ترکيه با داشتن. میباشدSciomyzidae ترکيه داراي بيشترین فون مگسهاي خانواده
 به نظر میرسد با مطالعه وسيع نواحی شرقی و غربی کشور.تعداد مگسهاي حلزونخوار منطقه را دارا میباشد
. عراق و افغانستان وجود دارند در ایران هم یافت شوند،گونههاي بيشتري که در کشورهاي ترکيه
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