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 (Diptera: Sciomyzidae) کشحلزون هایمگس ایپراکندگی و تنوع گونه بررسی

 استان مازندران نور شهرستاندر 
 
 

 آزاد اسالمی، واحد پزشکی، تهران دانشگاه، پزشکینوین  علوم دانشکده ،شناسی زیست گروه :*پرستو بالی، 

 9915-91315پستی: صندوق

 صندوقآزاد اسالمی، واحد پزشکی، تهران دانشگاه، پزشکی دانشکده ،شناسیانگل گروه :زادهحمید بلقیس ، 

 9915-91315پستی: 

 

 9319 دی تاریخ پذیرش:                   9319 مهر تاریخ دریافت:

 

 چکیده

نند کهای آبزی تغذیه میهای الروی از حلزونکش در فرمهای حلزونباشد، مگسخانواده سیومایزیده متعلق به راسته دوباالن می            

جاد هایی ایهای انسانی و حیوانی مانند فاسیوال و شیستوزوما هستند و بیماریزبانان واسط گروهی از انگلها در مواردی میکه این حلزون

ها از طرق مختلف مانند آموزش بهداشت، بهسازی محیط، باشند، مبارزه با این انگلکنند که از نظر اقتصادی و بهداشتی مطرح میمی

 ها نقش مهمی در بازداریرو این مگسباشد از اینبان واسط )شیمیایی، فیزیکی، زیستی( میسر میهای میزدرمان بیماری و مبارزه با حلزون

نور استان مازندران از اردیبهشت تا شهریور  کش شهرستانهای حلزونکنند. در این مطالعه فون مگسزیستی و انتشار بیماری ایفا می

شهر، شالیزار روستای ایستگاه مختلف که عبارتند از: شالیزار ایزد 5بالغ از  نمونه 4623صورت ماهانه بررسی شد و تعداد به 4931

آوری شدند و پس از اتاله کردن به آزمایشگاه سیستماتیک گیری جمعحشرهرودرویان و نور با استفاده از تورکده، چمستان، سبزهتیر

ومیکروسکوپ شناسایی شدند و در نهایت، پس از بررسی و شناسایی موجود توسط استریجانوری دانشگاه منتقل شده وبا کمک کلید

دارای دو قبیله  Sciomyzinae با یک جنس و یک گونه و زیرخانواده Phaeomyiinaeها مربوط به زیرخانواده تعیین هویت نمونه

Sciomyzini   وTetanocerini باشند که قبیله می Sciomyzini  با سه جنس و پنج گونه و قبیلهTetanocerini  با دو جنس و دو گونه

و   Pelidnoptera leptiformisدرصد( مربوط به گونه 5/95) ترین فراوانیکه بیش باشندو در مجموع شش جنس و هشت گونه می

تا سترین تعداد و شالیزار رورود رویان بیشباشد و ایستگاه سبزهمی Colobaea punctataدرصد( مربوط به گونه  2/6ترین فراوانی )کم

  اند.شده را به خود اختصاص دادههای صیدترین تعداد از نمونهکده کمتیر
 

  نور، مازندران کش، حلزون آبزی، فون حشرات، شهرستانمگس حلزون سیومایزیده، کلمات کلیدی:

 parastoobali@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
های باشد که یکی از ردهراسته می 72رده حشرات دارای        

رین تمهرگان دارای بیشر بین بیمهم شاخه بندپایان است که د

ها مورد شناسایی گونه از آن 0333تعداد است و هر ساله بالغ بر 

های راسته دوباالن ( . از ویژگیChapman، 7332گیرد )قرار می

توان به یک جفت بال غشایی جلویی متصل به میان قفسه می

 لهای عقبی تحلیکه بالاشاره نمود در حالی  mesothoraxسینه

 رفته و تبدیل به یک جفت اندام میله مانند به نام هالتر گردیده

لحاظ  زیادی به دوباالن اهمیت راسته (.Gilbert ،3220است )

بازداری زیستی، کاربرد در صنعت  زیستی،مطالعات تنوع

 (.3032نامقی و همکاران، زایی دارند )صادقیکشاورزی و بیماری

 یالروکش در دوره ی حلزونهایا مگس  Sciomyzidaeخانواده

های حلزون هایتا انگل شیرینآب هایحلزون شکارچیان از

ها و باشند. بسته به مواردی از قبیل اندازه نسبی الروخاکی می

، یسن الرو و شرایط ریز حیات ای،ها، رقابت درون گونهحلزون

فاژ اپروس یا انگل شکارچی، عنوانهب متنوع رفتاری هاگونه از بسیاری

  (.3023مقدم، دهند )صالحیدر طی رشد از خود نشان می

 233جنس و حدود  23مرکب از  Sciomyzidaeخانواده        

 بندی گردیدهزیرخانواده مختلف گروه 5باشد که در گونه می

جنس و  50با  Sciomyzinaeها زیرخانواده است. از میان آن

گردد. می محسوب هاآن ترینجمعیتپر از مختلف گونه 053 حدود

 و Sciomyzini به قبیله نوبه خودزیرخانواده مزبور نیز نیز به

Tetanocerini قبیله گردد.تقسیم می Tetanocerini  با داشتن

گونه از نظر وسعت پراکندگی و انتشار  035جنس و بیش از  07

با داشتن  Sepedonتری است. جنس جهانی حائز اهمیت بیش

ها از نظر تعداد نسبت به سایر جنس ترینجمعیتگونه از پر 23

 (.3050پور، باشد )فتحمی Tetanoceriniها در قبیله جنس

های کش از حلزونهای حلزونمگس هایبرخی از گونه الرو       

آبزی تغذیه خشکی و یا نیمههای بدون صدف و یا حلزون

 گردند.می میزبان رفتن بین باعث از تدریجهب که نمایندمی

هائی اند. الروکرده گذارینام انگلیصطالحاً این نوع ارتباط را شبها

که دارای زندگی پارازیتوئیدی هستند، غالباً در طی دوره الروی 

خود از یک حلزون تغذیه نموده و ممکن است عاقبت در داخل 

، Neffو  Berg) صدف حلزون میزبان به شفیره تبدیل گردد

کش که آبزی های حلزونهای دیگر از مگس(. الرو گونه3220

باشند پس از خروج از تخم اکثراً در سطح آب شناور گردیده می

کتتد و حتی در موقع تغذیه و منحصراً از هوای آزاد تنفس می

های تنفسی خلفی خود را در خارج از بدن از حلزون نیز سوراخ

 .(7337و همکاران،  Murphy) دارندمیزبان نگه می

 ترینجمعیتپر از گونه 23 داشتن با Sepedon جنس       

 قبیله در هاجنس سایر به نسبت تعداد نظر از هاجنس

Tetanocerini های بالغ جنسباشد. مگسمی Sepedon دلیل هب

اند، )چوب پا یا مرغ پا( داده -Line stilt داشتن پاهای بلند، لقب

 (.3025کیوان، باشد )زاهدیکه از مشخصات کلی این جنس می

کش از نظر مبارزه بیولوژیک های حلزوناهمیت مگس ترینعمده

های های الروی از حلزونباشد، که در فرمبازداری زیستی می

توانند میزبانان واسط ها میکنند که این حلزونآبزی تغذیه می

 snailهای انسانی و حیوانی باشندکه بهگروه بزرگی از انگل

transmitted helminthes های معروفند و با استثنائاتی از کرم

که از معضالت بهداشتی برخی  شیستوزوماترماتودها و انواع 

 Knutson) حائز اهمیت هستند فاسیوال و انواع هستند جهان نقاط

 هب  Sepedon scapularisخوارتنالرو نرم (.3220و همکاران، 

 Bulinus :بزیآمیزبان موثری بر سه گونه حلزون  شکارچی عنوان

tropicus (Krauss) ،Bulinus africanus (Krauss)  وPhysella 

acuta  Draparnaud  است شده اشارهکه (Maharaj ،3227). 

شناسایی  کلید ، تهیهشده در جهاناز مطالعات انجام       

 (.Rozkosny، 3230) باشدمی سیومایزیده خانواده هایگونه

وسط ت  هاسیومایزیده برای جانوری یایزمینه جغراف در یتحقیقات

(Murphy ،7337)  در بلژیک از  7337سال انجام شده است. در

 Sciomyzidaeگونه از خانواده  73آوری شده نمونه جمع 572

  ،Mortelmans) است کرده شناسایی جدید گونه یگ و شده بررسی

مورد  رد باربرای اولین در ایران شده از مطالعات انجام .(7330

در خوزستان  Sciomyzidaeکشحلزون هایزیست مگس

 Sepedonگونه  .(knutson ،3220) بود شدهانجام مطالعه 

sphegea  در ایران خصوصاًکش حلزونرا که گونه غالب مگس 

دادند مورد مطالعه قرار را  باشدخزر می در سواحل دریاچه

و  تیرگری) دردنکهایی از این حشره را در ایران شناسایی وگونه

 Sciomyzidaeهای بر اکولوژی مگسچنین هم (.3050، فتح پور
ها بر تاثیر زیستی مگس و Lymnaeaهایی از حلزون و گونه

در . (3030)معتمدیان،  استگرفته  حلزون مطالعاتی انجام

بررسی شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه خنک درشهرستان 

استفاده از فون حشرات با  3032-33های سپیدان طی سال

های مختلف رودخانه آبزی از اعماق مختلف آب از مکان

 (. 3023آوری و تا سطح خانواده شتاسایی شدند )حسینی، جمع

های هدف از انجام این پژوهش بررسی فونستیک مگس      

های جدید در شهرستان کش و شناسایی احتمالی گونهحلزون

ها در بازداری توجه به اهمیت آن باشد ونور استان مازندران می

 چرخه در واسط میزبانان عنوانبه که آبزی هایحلزون زیستی

 اشند.بمی فاسیوال و شیستوزوما هاینام به زابیماری عامل دو زندگی

 

 ها مواد و روش

دلیل موقعیت به مازندراناستان  :ناحیه مورد مطالعه       

 های آبگیرکوه، و  دریابا ت جغرافیایی و شرایط اکولوژیک مجاور
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فصلی، تنوع پوشش گیاهی و آب و هوایی، زندگی جانوری 

اشد. بمی نور نطقه مطالعاتی مورد نظر، شهرستانم متنوعی دارد.

است و از دو قسمت  این شهرستان در استان مازندران واقع شده

ی است و بین موقعیت جغرافیای شده ای تشکیلجلگه و کوهستانی

است. از عرض شمالی قرار گرفته 02/02طول شرقی و  72/53

های کوهستانی دامنه خزر، از جنوب به جنگل شمال به دریاچه

 و حومه آن شمالی البرز و از شرق به آمل و از غرب به نوشهر

این شهرستان دارای سه بخش مرکزی، بلده و  متصل است.

ت باشد که منطقه مورد مطالعه بخش مرکزی اسچمستان می

در قسمت  باشد.شهر میکه شامل شهرهای نور و رویان و ایزد

مت قس است وای تحت تاثیر سیستم دریا و بادهای محلی جلگه

های زمستان سرد و یخبندان طوالنی و تابستاندارای کوهستانی 

ترین رودها، رود نور و الویج . در ضمن مهماست معتدل و کوتاه

 (3032زاده، مهدی)باشد می رود و ...رود و سبزه
 

 
 نور های مطالعاتی در شهرستانایستگاه :1شکل 

 
 : کشهای حلزونو شناسایی مگس بردارینمونه روش       

ر دپوشش گیاهی و توپوگرافی منطقه  هایپس از بررسی نقشه

که  (3)جدول  ایستگاه مطالعاتی انتخاب شد 5نور شهرستان 

 ،کدهشهر، شالیزار روستای تیر: شالیزار ایزدند ازبود عبارت

 . رود رویان و نورسبزه، چمستان

 گیریحشرهاز قبیل تور هاییدر این تحقیق از مواد و ابزار       

 مخصوص شیشه متر(،سانتی 33 و دسته به طول 03 قطر به )حلقه

 استریو جهانی(، یاب)دستگاه موقعیت  GPSدستگاه حشره، کشتن

)برای  شناسیزن مخصوص حشرهسو میکروسکوپ، دماسنج،

سوزن زده  هایداری نمونهنگه)جهت  ( ، فومهااتاله کردن نمونه

( و هاثبت اطالعات مربوط به نمونه ، اتیکت )مخصوصشده(

. است ها استفاده شدهکلیدهای شناسایی برای شناسایی نمونه

خابی و انت تصادفی هایروش به گیریحشرهتور توسط برداریمونهن

بار در صورت یکبه 3020 اواسط اردیبهشت تا اواسط شهریور از

که برای انجام محاسبات آماری به پنج دوره ه گرفت جامماه ان

 گیری در مدتحشرهتوسط تور برداری. نمونهه استتقسیم شد

 روز یک درزنی مرتبه تور 23-23حدود و هر بار در ماه  5زمان 

 .انجام شدر هر ایستگاه و د بعدازظهر 0صبح تا  33بین ساعت 

ها را آنشده  های تعیینهای در ایستگاهنمونهآوری بعد از جمع

 هکلی های مخصوص کشتن حشره ریخته و سپسشیشهداخل 

ها و زمان ها نام ایستگاهدارکه بر روی آنها در ظروف دربنمونه

آزاد  برداری درج شده به آزمایشگاه سیستماتیک دانشگاهنمونه

 هایبا استفاده از سوزن سپس و هپزشکی تهران منتقل شد واحد

های منظور شناسایی نمونه. بهندثابت شد شناسیحشره مخصوص

آوری شده صفات مرفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته که جمع

ها، رنگ آریستا و محل قرار شکل شاخک عبارتند از: اندازه و

ا انتهای آن( و )راس یند ی گرفتن آن بر روی بند آخر شاخک

صورت موازی تا حاشیه بال کشیده شده و به  ها کهشکل رگبال

تفاوت در انتهای  و های متفاوت و پراکنده در سطح بالوجود لکه

شکم نر و ماده و رنگ سینه حشره و داشتن یا نداشتن مو در 

قسمت جانبی سینه باالی پیش ران اول و حضور مو و یا عدم 

اق پا میانی و ...  بررسی شد. شناسایی حضور مو در انتهای س

، Borror) و (Rozkosny ،3230)شناسایی ها بر اساس کلیدنمونه

از  Sciomyzidaeکه ابتدا شناسایی  ( صورت گرفت3223

و بعد شناسایی انواع جنس و گونه از خانواده (Diptera)  دوباالن

Sciomyzidae ختلف، های مهای گونهشد و در آخر از نمونه انجام

آوری شامل نام جمع برداریمشخصات نمونه .عکس تهیه شد

و بر روی  آوری روی اتیکت ذکر شدکننده، تاریخ و محل جمع

 هداد درنهایت درون جعبه کلکسیون حشره قرارو فوم گذاشته 

طور مجزا دست آمده که شامل تعداد هر گونه بههای بهداده .شد

و دائمی(  و در هر ماه با توجه در پنج ایستگاه مورد نظر )فصلی 

گیری دما و میزان رطوبت در همان روزی که نمونه به اندازه

و  Spss هایافزارکه با استفاده از نرم بودبرداری انجام شده، 

Excel های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از روش

نند ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی میزان همبستگی ما

 ها و آزمون کروسکالا و رطوبت با فراوانی مطلق کل نمونهبین دم

ف و های مختلوالیس برای مقایسه میانگین هر گونه در ایستگاه

ها و آزمون انحراف واریانس ها از نظر توزیع نمونهبررسی ایستگاه

ها که از نظر فراوانی در هر طرفه برای مقایسه میانگین گونهیک

 ری وجود دارد یا خیر، استفاده شد.دایایستگاه تفاوت معن

 

 نتایج
کش های حلزوندر این تحقیق به بررسی فون مگس       

نمونه  3722نور استان مازندران پرداخته شد، تعداد  شهرستان

ماه از اوایل اردیبهشت ماه تا اواسط شهریور ماه  5در مدت 

آوری شد، پس از بررسی و تعیین هویت مربوط به جمع

 با یک جنس و گونه و زیرخانواده Phaeomyiinaeاده زیرخانو

Sciomyzinae و دو قبیلهSciomyzini   وTetanocerini  2و 

باشد:می گونه 3جنس  و 
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 گونه جنس قبیله زیرخانواده
Phaeomyiinae  Pelidnoptera leptiformis 

Sciomyzinae 
Sciomyzini 

Colobaea nigroaristata 
Colobaea punctata 
Pherbellia grisescens 
Sciomyza testacea 

Sciomyza dryomyzina 

Tetanocerini Sepedon sphegae 

Tetanocera lapponica 

        

 

 

 
 Sciomyzidaeکش : بال مگس حلزون3شکل   Sciomyzidaeکش : رسم بال مگس حلزون2شکل

                                    

 های مطالعاتیمشخصات ایستگاه :1دول ج

 های آزادارتفاع از سطح آب عرض جغرافیایی طول جغرافیایی های مطالعاتینام ایستگاه شماره ایستگاه

 -03/32                              02/2                       3003/57 ایزدشهر 3

 23/02                             0373/02                 3325/57 چمستان 7

 33/2                              0073/02                5277/53 روستای تیرکده 0

 -05/32                            5225/02                 2232/53 سبزه رود رویان 0

 -02/33                             5223/02                3350/57 نور 5

 

شده مشاهده شد که در های تعیینبا توجه به ایستگاه       

تری یافت شد و در برخی های بیشها نمونهبرخی ایستگاه

ر ترین و دکده تعداد کمهای تیردر شالیزار ،تریهای کمنمونه

 7، در جدول آوری شدجمعترین تعداد رود رویان بیشسبزه

  .طورکلی اشاره شده استر ایستگاه بهها در هتعداد نمونه

 نشانطورکلی ها در هر ماه بهتعداد نمونه 0در جدول چنین هم

 .شده استداده 

 های صید شدههای مطالعاتی برحسب تعداد کل نمونهها در ایستگاهفراوانی مطلق گونه :2جدول 

 تعداد کل ورن رود رویانسبزه چمستان کدهروستا تیر شهرایزد نام علمی گونه

Plidnoptera leptiformis 72 00 373 332 33 053 

Colobaea nigroaristata 5 2 03 03 73 332 

Colobaea punctata 3 7 3 35 2 00 

Pherbellia grisescens 32 32 30 22 50 723 

Sciomyza dryomyzina 5 7 32 32 5 03 

Sciomyza testacea 37 2 25 37 03 730 

Sepedon sphegae 0 0 30 33 2 02 

Tetanocera laponica 33 2 72 02 75 332 

 3722 752 032 023 22 37 تعداد کل
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های صید شدهها در مقیاس زمانی بر حسب تعداد کل نمونه: فراوانی مطلق گونه3جدول 

 تعداد کل شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت نام علمی گونه

Plidnoptera leptiformis 07 37 352 370 02 053 

Colobaea nigroaristata 3 755 03 77 73 332 

Colobaea punctata 3 2 2 3 2 00 

Pherbellia grisescens 30 03 32 30 07 723 

Sciomyza dryomyzina 0 0 32 35 33 03 

Sciomyza testacea 32 00 57 52 02 730 

Sepedon sphegae 7 5 2 30 2 02 

Tetanocera laponica 00 72 75 2 0 332 

 3722 333 003 030 703 303 تعداد کل
                            

 آوری شده در شهرستان نورهای جمعفراوانی مطلق و در صد فراوانی نمونه :4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نام علمی گونه

Plidnoptera leptiformis 053 5/05 

Colobaea nigroaristata 723 73 

Colobaea punctata 730 2/32 

Pherbellia grisescens 332 2/3 

Sciomyza dryomyzina 332 0/3 

Sciomyza testacea 03 3/0 

Sepedon sphegae 02 7/0 

Tetanocera laponica 00 2/7 

 333 3722 تعداد کل
 

فراوانی  رسد سطح فعالیت ونظر میبه: دما هوا و فراوانی       

 در برخی دماها افزایش و در Sciomyzidae کشهای حلزونمگس

 یافته است.برخی دماهای دیگر کاهش                 

  

 
 شده های صیدنسبت دمای هوا با درصد نمونه :4 شکل

 

 

 هامیزان همبستگی بین دما و فراوانی مطلق نمونه :5 جدول

 27/3 ضریب همبستگی پیرسون

 داریمعنی
ها رابطه در همان ماهدما در پنج ماه فوق با فراوانی 

 باشد.دار باالیی دارند و همبستگی مستقیم مییمعن

      

10/2

14/9
18/75

26
30/2

درجه  19دما 

اردیبهشت

درجه        26دما  

شهریور

درجه           27دما 

خرداد        

درجه         29دما 

مرداد  

درجه              32دما 

تیر
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مسئله دیگری که در نتایج و : رطوبت هوا و فراوانی       

 برآوردهای آزمایشات قابل توجه بود مسئله رطوبت هوا و نسبت

که  بودکش های حلزونآن با وفور و پراکندگی این مگس

.اشدببا دمای اپتیمم موثر می باال رطوبت و تاس دوم عامل رطوبت

 

 شده های صیدنسبت رطوبت نسبی با فراوانی نمونه: 5 شکل

 

 هاو فراوانی مطلق نمونه رطوبت: میزان همبستگی بین 6جدول 

 32/3 ضریب همبستگی پیرسون

 داریمعنی
ها رابطه در پنج ماه فوق با فراوانی در همان ماه رطوبت

 د.باشدار باالیی دارند و همبستگی مستقیم مییمعن

      

تعیین نسبت نر و ماده در حشراتی که از نقطه نظر : جنسیت

ائز اند، حکنترل زیستی و آفت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته

 اهمیت است.

 
 شده از نظر جنسیت ها صید: فراوانی کل نمونه6شکل 

 

 
 

 شده از نظر جنسیتهای صیدفراوانی نمونه: 7جدول

 نر ماده نام علمی گونه

Plidnoptera leptiformis 7/30 0/73 

Colobaea nigroaristata 5/7 2/5 

Colobaea punctata 3 2/3 

Pherbellia grisescens 2/2 0/33 

Sciomyza dryomyzina 5/3 0/7 

Sciomyza testacea 2 2/2 

Sepedon sphegae 3/3 7 

Tetanocera laponica 0 2/5 

 23 03 تعداد کل

 
والیس به مقایسه با استفاده از آزمون کروسکال 3جدول        

 این ه است.های مختلف پرداختمیانگین هرگونه در ایستگاه

های پیشنهادی در تحقیق انجام آزمون برای بررسی فرضیه

 .پذیرفت
 

 هاستگاهمنظور مقایسه میانگین ایوالیس بهآزمون کروسکال: 8 جدول

 Plidnoptera 

leptiformis 
Colobaea 

nigroaristata 
Colobaea 

punctata 
Pherbellia 

grisescens 
Sciomyza 

dryomyzina 
Sciomyza 

testacea 
Sepedon 

sphegae 
Tetanocera 

laponica 

 333/333 333/03 333/730 333/02 333/722 333/07 333/332 333/053   کای اسکوآر

 0 0 0 0 0 0 0 0 ی                             درجه آزاد

 333/3 333/3 333/3 333/3 333/3 333/3 333/3 333/3 داری                     یسطح معن

 

10/2

18/75

30/2
26

14/9

22رطوبت  

در صد اردیبهشت 

27رطوبت  

در صد خرداد

22رطوبت 

در صد تیر

22رطوبت  

در صد مرداد

52رطوبت   

در صد شهریور 

60%

40%

نر ماده
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 کای اسکوآرشود مشاهده می 3گونه که در جدول همان       

(x²) رابطه بین توزیع پراکندگی با  دوجود و یا عدم وجو

حداقل  (df)و درجه آزادی  دهدختلف را نشان میهای مایستگاه

ها است برای شناخت کل مجموعه که در این مورد تعداد معلوم

 (sig)داری ی( و سطح معن0) شودها از یک کم میتعداد گونه

ضیه رتر یاشد آن فکم 33/3میزان خطا است که اگر مقدارش از 

 گاهها درپنج ایستهبین تمام گونجا شود، که در اینتر رد میساده

داری از نظر توزیع پراکندگی در سطح خطای یتفاوت معن

های توان گفت توزیع گونهعبارتی می( وجود دارد. به333/3)

نور استان مازندران  کش در شهرستانهای حلزونمختلف مگس

ترین کدام ایستگاه بیش کهدانستن اینباشد. برای یکنواخت نمی

استفاده  2ترین توزیع را دارد از جدول تگاه کمتوزیع و کدام ایس

 .شودمی

 
ها از نظر توزیعمقایسه ایستگاه: 9 جدول

 نام

 هاایستگاه
Plidnoptera 

leptiformis 
Colobaea 

nigroaristata 
Colobaea 

punctata 
Pherbellia 

grisescens 
Sciomyza 

dryomyzina 
Sciomyza 

testacea 
Sepedon 
sphegae 

Tetanocera 

laponica 

 تعداد 
میانگین 

 رتبه
 تعداد

میانگین 

 رتبه
 تعداد

میانگین 

 رتبه
 تعداد

میانگین 

 رتبه
 تعداد

میانگین 

 رتبه
 تعداد

 میانگین

 رتبه
 تعداد

 میانگین

 رتبه
 تعداد

 میانگین

 رتبه

 50/11 10 50/3 3 50/13 12 50/7 5 00/25 17 00/1 1 00/3 5 00/15 29 ایزدشهر

 50/3 6 50/3 3 00/4 7 50/1 2 50/8 16 50/2 2 50/8 6 50/46 34 کدهتیر

 00/56 29 50/32 14 00/100 65 00/21 17 50/129 84 50/14 8 50/54 30 00/205 121 چمستان

رود سبزه

 رویان
186 50/385 38 50/88 15 00/26 97 00/220 19 00/39 82 50/173 10 50/20 39 00/90 

 00/29 25 00/11 9 50/43 48 50/7 5 50/60 54 00/7 7 50/25 28 00/104 81 نور

  109  39  214  48  268  33  107  451 کل

 
مشخصات توصیفی هر گونه به صورت  33جدول در        

  ارائه شده است.جداگانه 

 مشخصات توصیفی هر گونه: 10جدول

 ضریب انحراف میانگین نام علمی گونه

Plidnoptera leptiformis 25/7 37/33 

Colobaea nigroaristata 37/33 27/0 

Colobaea punctata 30/27 23/73 

Pherbellia grisescens 22/30 37/2 

Sciomyza dryomyzina 05/20 22/72 

Sciomyza testacea 02/33 53/0 

Sepedon sphegae 33/72 72/2 

Tetanocera laponica 30/373 23/55 

 52/3 25/55 کل

والیس با استفاده از آزمون کروسکال 33در جدول        

 ههای مختلف پرداختماه به مقایسه میانگین هر گونه در

 شودمشاهده می 33گونه که در جدول همان .شده است

داری یها تفاوت معنهای مگس درتمام ماهبین تمام گونه

وجود 33/3تر از نظر توزیع پراکندگی در سطح خطای کم

 مختلف هایگونه توزیع گفت توانمی ارتیعببه دارد.

کش در ماهای مختلف سال یکنواخت های حلزونمگس

 0ماه منهای یک همان  5و درجه آزادی برای  باشد نمی

شود.می

 
 هاماهمنظور مقایسه میانگین والیس بهآزمون کروسکال: 11جدول 

 Plidnoptera 
leptiformis 

Colobaea 
nigroaristata 

Colobaea 
punctata 

Pherbellia 
grisescens 

Sciomyza 
dryomyzina 

Sciomyza 
testacea 

Sepedon 
sphegae 

Tetanocera 
laponica 

 333/333 333/03 333/730 333/02 333/722 333/07 333/332 333/053   کای اسکوآر

 0 0 0 0 0 0 0 0 درجه آزادی                             

 302/3 332/3 357/3 332/3 353/3 337/3 305/3 320/3                    داری  یمعنسطح
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 بحث 
های حاصل از این پژوهش که ارائه شده به با توجه به داده       

های رسد عوامل مختلفی در وفور پراکندگی مگسنظر می

های مختلف موثر می باشند، که در ها و ماهکش در مکانحلزون

 وص بحث خواهد شد.ذیل در این خص

 هایمگسفراوانی  رسد سطح فعالیت ونظر میبه: دمای هوا       

در برخی دماها افزایش و در برخی Sciomyzidae کش حلزون

ده کننکننده و محدودیافته است، عامل تعیندماهای دیگر کاهش

برداری در  باشد. نمونهبرای فعالیت و تکثیر حشرات دما می

شده که شده طی یک مرحله در هر ماه انجامعیینهای تایستگاه

هایی که از جهات مختلف برداری و ارائه نموداربعد از انجام نمونه

های شود که فراوانی مگسمشاهده می 0بررسی گردید، در شکل 

و در تیر  %25/33و  در خرداد  %7/33کش در اردیبهشت حلزون

ها افزایش پیدا این باشد که با افزایش دما فراوانیمی  7/03%

راوانی کم شده و در حدود ، فکرده است اما در مرداد با افزایش دما

باشد و این روند کاهش ادامه داشت و در شهریور ماه هم می 72%

فراوانی کاهش یافته است. البته در شهریور ماه فراوانی در دو 

دن کر دلیل خشککده که شالیزار بودند بهشهر و تیرایستگاه ایزد

در اواخر تیرماه و برداشت محصول در مرداد ماه تعداد  شالیزار و

های آبزی به صفر رسیده  و در نتیجه  در شهریور ماه  حلزون

صفر بوده است، در انتها با سنجش  کشهای حلزونتعداد  مگس

که دما  رسید( به این نتیجه 5)جدول ضریب همبستگی پیرسون

دار یها رابطه معننی در همان ماهدر پنج ماه بررسی شده با فراوا

زایش باشد و با افباالیی دارند و همبستگی به صورت مستقیم می

 .وجود داشتدما افزایش فراوانی 

مسئله دیگری که در نتایج و برآوردهای : رطوبت نسبی       

آزمایشات قابل توجه بود مسئله رطوبت هوا و نسبت آن با وفور و 

باشد که رطوبت عامل کش میی حلزونهاپراکندگی این مگس

منظور کش در طبیعت بههای حلزونمگس دوم است. معموالً

های طبیعی رفته به استراحت در ساعات گرم روز به پناهگاه

پردازند که دارای رطوبت نسبی باالتری نسبت به استراحت می

که در این تحقیق نیز طورهای پیرامون است. همانسایر مکان

آید تغییراتی که در رطوبت محیط پیش میبا  ،شان شدن خاطر

ش شود، با افزایخوش یکسری تغییراتی میجمعیت حشرات دست

تاثیرات حاصل از  بود. تر شدهرطوبت باال تعداد حشرات بیش

ه های صیدشدرطوبت نسبی مکان مورد صید بر روی میزان نمونه

ش ضریب است. در انتها با سنج نشان داده شده 5در شکل 

که رطوبت در پنج ماه  شد مشخص( 2)جدول همبستگی پیرسون

دار باالیی دارند یها رابطه معنبررسی شده با فراوانی در همان ماه

باشد و با افزایش رطوبت صورت مستقیم میو همبستگی به

البته رطوبت باال با دمای اپتیمم  بروز نموده است.افزایش فراوانی 

ه تنهایی تاثیر ندارد مانند اردیبهشت که موثر است و رطوبت ب

 رطوبت باال و دمای پایین موثر نبوده است.

ها و تاثیر آن Sciomyzidaeهای فصلی و دائمیزیستگاه       

 شده های تعیینبا توجه به ایستگاه: در نوسانات جمعیتشان

ی ترهای بیشها نمونه( مشاهده شد که در برخی ایستگاه3)جدول

ه کدتری، در شالیزارهای تیرهای کمه و در برخی نمونهیافت شد

 مددست آبهترین تعداد رود رویان بیشترین تعداد و در سبزهکم

ریزی و رشد و محل تخم  Sciomyzidaeزیستگاه زیرا (.7)جدول 

 ممکن است دائمی باشد ومیراکد  آب راکد و تقریباً عمدتاًکه الرو 

لی زیستگاه فص ات جمعیت تاثیر دارد.و یا موقتی باشد، در نوسان

و  ندکنها که در اردیبهشت شروع به کشت برنج میمانند شالیزار

ایش یافته و با افزتدریج افزایشهای آبزی کم بوده و بهتعداد حلزون

کش افزایش های حلزونزمان با رشد محصول تعداد مگسدما هم

د، کننرها را خشک میتدریج در اواخر تیر ماه شالیزایابند و بهمی

شده در نتیجه فراوانی گیرکمطور چشمهای آبزی بهتعداد حلزون

یافته و در مرداد که فصل برداشت محصول ها کاهشمگس

یافته و در شهریور کالً هیچ شدت کاهشباشد تقریباً تعداد بهمی

تری در این دو های کمبود و در نتیجه نمونهمگسی یافت نشده

 آوری شدند.کده( جمعشهر و تیریزدایستگاه )ا

ماه  5 و طیایستگاه  5در که این تحقیق طورکلی در به       

به زیرخانواده  Sciomyzidaeخانواده شد،  برداری انجامنمونه

Phaeomyiinae  جنس و گونه و زیرخانواده 3با Sciomyzinae  و

گونه شناسایی  2جنس و  5 وTetanocerini و   Sciomyziniقبیله 7

فراوانی جمعیت  کهرفت طبق فرضیه تحقیق انتظار می. شدند

دیگر خانواده  هایجنسنسبت به   Sepedonجنس هایگونه

Sciomyzidae نمونه  3722تر باشد که در این تحقیق از بین بیش

عدد و با فراوانی  02در حدود   Sepedon sphegaeآوری شده جمع

  بوده است. 7/0%

برای اولین بار در ایران درباره زیست  3053در سال        

در خوزستان مطالعه   Sciomyzidaeکش های حلزونمگس

بسیار زیاد و گونه غالب   Sepedon sphegaeبود که گونه شده

 همانخرداد منطقه بوده است و هم چنین مشاهدات میدانی در 

دزفول انجام شد و اطالعات  ر واحد تحقیقات پزشکی دردسال 

و  Knutsonبود )های زیر دست آمده شامل گونههزیستی ب

 Sepedon sphegea (fabricius) ،Coremacera:(3220همکاران، 
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amcena (loew) ، (uligen) Pherbellia grisescens  ،
Pherbellia fascipes (masquart) .پور تیرگری و فتحچنین هم

کش های حلزونخزر بر روی مگسدر سواحل دریاچه( 3050)

را گونه غالب تشخیص  sepedon sphegaeمطالعاتی انجام دادند و 

 Colobaea :های زیر را شناسایی کردنددادند و جنس و گونه

iranica،Knutsonia turkestanica ،Sepedon sphegae  و 
Hydromya dorsalis .نور انجام در تحقیق حاضر که در شهرستان 

بوده و در اردیبهشت  در رتبه هفتم Sepedon sphegeaگونه  ،شد

تدریج تعداد این بود و به Tetanocera lapponicaماه گونه غالب 

 بود.  pelidnoptera leptiformisدر کل گونه غالب گونه کم شده و
ت در مورد جمعیت پایین گونه رسد که علت این تفاونظر میبه

Sepedon sphegea  در مازندران در مقایسه با خوزستان شهر

آب و هوای و رطوبت محیط است و در آب و هوای گرم  ،دزفول

دما  هک پس در مرداد .دشتر و رطوبت پایین تعداد این گونه بیش

ر تتعدادش بیش ،ها داردتری نسبت به سایر ماهباال و رطوبت کم

 .Sدلیل دما باال و رطوبت کم گونه غالب و در دزفول به شده

sphegea .سال گذشته عوامل متعددی  07از طرفی در طی  است

مثل تغییر آب و هوا، تغییر بافت منطقه از نظر کشاورزی، ورود 

جدید به منطقه و عوامل مختلف باعث شده که جمعیت گونه 

 دیگر غالب شوند. هایو گونه کاهش Sepedon sphegaeگونه 

      Tirgari  و Laddoni (3223)  به بررسی و تعیین نسبت نر و

ماده در حشراتی که از نقطه نظر کنترل زیستی و آفت اقتصادی 

زیرا نسبت  .که حائز اهمیت است دادند پرداختندمورد توجه قرار

می یها باشد تاثیر مستقمزبور بر حسب آن که به نفع نرها و یا ماده

ها در نسل بعد خواهد گذاشت. مثل و ازدیاد جمعیت آندر تولید

های ایرانی این که یکی از گونه  S.sphegeaهای گونهدر مگس

خصوص خوزستان یافت خانواده است که به فراوانی در ایران به

ها به باشد که تعداد نرمی 3:7ها از قرارها به مادهشود نسبت نرمی

ها نسبت نر به ماده  S.fuscipennis. در هاستمادهتر از مراتب بیش

ها ها به مادهدر این تحقیق هم نسبت نر .باشدمی 3:3نزدیک به 

 باشند.می %03و ماده  %23نر ، 0طبق شکل  تر است و تقریباًبیش

 د ازبع هایایستگاه مطالعه با (3023) تاکامیآذری و کریمیمسگران

 ,Ephemeroptera) آلودگی به حساس هایگونه تنوع ،ماهی پرورش

Plecoptera, Trichoptera) به مقاوم هایکاهش و فراوانی گونه 

 (Diptera: sciomyzidae, chironomidae) راسته مخصوصاً آلودگی

ن چنیدهنده کاهش کیفیت آب و هماست که نشان یافته افزایش

پائین بودن کیفیت آب در این  به  sciomyzidaeمقاومت نسبی

های ترین جمعیت این مگسدر تحقیق حاضر بیش .ستهاایستگاه

و میزان  (7رود بوده )جدول کش در سبزهحلزون

 بوده ترها بیشآلودگی آب در این ایستگاه نسبت به سایر ایستگاه

به آلودگی  Sciomyzidaeدهنده مقاومت نسبی مطلب نشان این و

 (3023) تاکامیآذریو  کریمیباشد که با نتیجه مسگرانآب می

 .کندرا تایید میهماهنگی دارد و نتیجه 
Sub family: Phaeomyiinae 

       1- leptiformis  Pelidnoptera : در تحقیق حاضرتعداد این

 بود. (%23) نر 723 و (%03) ماده 333 عدد که 053 گونه در کل

یب ترتبه فوقگونه است. گونه شناخته شده 3دارای رتبه اول بین 

هر شایزد کده،نور، تیر چمستان، رویان، رودسبزه هایدر ایستگاه

یب در ترتاین گونه به .شتدارا  رتبه  ترین میزان میانگینبیش

ترین میزان ر و اردیبهشت بیششهریو، مرداد، خرداد، تیر ایهماه

باال و میزان رطوبت زیاد  پس در دما .میانگین رتبه را داشت

 جایی یافتتا به حال در ایران در هیچ .دشتر میتعدادشان بیش

، فنالند، نروژ ،های جنوبی سوئد، قسمتدر دانمارک لینشده و

 .است شده گزارشایتالیا و اکراین 
Sub family: Sciomyzinae 
Tribe: Sciomyzini 

       2-Colobaea nigroaristata :تعداد این  در این تحقیق

 .بود( %23نر ) 20( و %07ماده ) 00که  عدد 332 گونه در کل

ترتیب در به فوقگونه  .دارد گونه شناخته شده 3 رتبه پنجم بین

شهر ، ایزدکدهنور، تیر چمستان، رود رویان،های سبزهایستگاه

ب در ترتی. این گونه بهرا داشترتبه ترین میزان میانگین بیش

 میزان ترینهای تیر، خرداد، مرداد، شهریور و اردیبهشت بیشهما

این جنس در ایران دیده شده ولی این  .میانگین رتبه را داشت

و در اروگوئه، فنالند، سوئد، یونان، مسکو،   ه مشاهده نشدگون

انگلیس، ایرلند و الپلند )ناحیه شمال سوئد و نروژ و فنالند و 

 .است شوروی( دیده شده

       3-Colobaea punctate: تعداد این گونه در  در این تحقیق

 دارای رتبه بود.( % 23نر ) 73( و %02ماده ) 30عدد که  00کل 

ب در ترتیگونه بهاین است. هشتم بین هشت گونه شناخته شده

شهر ایزد کده،نور، تیر چمستان، رود رویان،های سبزهایستگاه

یب در ترتگونه فوق به .را داشترتبه ترین میزان میانگین بیش

ترین میزان میانگین های خرداد، شهریور، مرداد و تیر بیشهما

گونه مشاهده ین جنس در ایران دیده شده ولی ا .رتبه را داشت

 انگلیس، در و باشدمی اروپایی-آسیایی گونه این است. نشده

و شمال قزاقستان، شرق سیبری، سوئد  اسکاندیناوی یوگسالوی،

 .است و دانمارک دیده شده

       4-Pherbellia grisescens : در این تحقیق تعداد این گونه

 بود.( % 50نر ) 300( و %02ده )ما 370عدد که  723در کل 
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ه گونه باین  است. دارای رتبه دوم بین هشت گونه شناخته شده

 هر،شایزد نور، چمستان، رود رویان،سبزه هایترتیب در ایستگاه

ترتیب ه بگونه باال .را داشت تبهترین میزان میانگین رکده بیشتیر

ترین میزان دیبهشت و خرداد بیشدر تیر، مرداد، شهریور، ار

پس در دما باال و رطوبت زیاد فعالیتشان  ،میانگین رتبه را داشت

این گونه در ایران در خوزستان )دزفول( مشاهده  .تر شدبیش

بود و در جای دیگری از ایران دیده نشده و در نروژ، غرب  شده

 است. دیده شدههم سیبری، آمریکا شمالی 

       5-Sciomyza dryomyzina :تعداد این گونه  در این تحقیق

باشند دارای ( می%23نر ) 72( و %03ماده ) 32عدد که 03در کل 

ر ترتیب دبهباال گونه  است.گونه شناخته شده 3رتبه ششم بین 

 کدهتیر  شهر،ایزد نور، چمستان، رود رویان،های سبزهایستگاه

ب در ترتیاین گونه به .داشت را تبهمیزان میانگین ر ترینبیش

ن ترین میزان میانگیتیر، مرداد، شهریور، اردیبهشت و خرداد بیش

، در دانمارک لیدیده نشده و ایران در کنونتا گونه این .داشت را رتبه

ا ( بریتانیالپلند )ناحیه شمال سوئد و نروژ و فنالند و شوروی

 .است ال آمریکا دیده شدهبزرگ، اروپا مرکزی، آالسکا و شم

       6-Sciomyza testacea :تعداد این گونه در  در این تحقیق

دارای  بود.( %53نر ) 375( و %07ماده ) 32عدد که  730کل 

 ترتیب دربهفوق گونه است. گونه شناخته شده 3رتبه سوم بین 

 کدهتیر شهر،ایزد نور، چمستان، رود رویان،های سبزهایستگاه

ب در ترتیاین گونه به .را داشت تبهترین میزان میانگین ربیش

ترین میزان بیش و اردیبهشت های مرداد، تیر، شهریور، خردادهما

پس در دما باال و رطوبت زیاد تعدادشان  ،میانگین رتبه را داشت

ئد، در سو لیاست و این گونه در ایران دیده نشده .دشتر میبیش

 است. جمهوری بالتیک، ایتالیا و یوگسالوی دیده شده
Tribe: Tetanocerini 

       7-Sepedon sphegae :تعداد این گونه در  در این تحقیق

دارای رتبه  بود.( %20نر ) 75( و %02ماده ) 30عدد که  02کل 

ترتیب در به فوقگونه  است.گونه شناخته شده 3هفتم بین 

 کدهتیر شهر،ایزد نور، رود رویان،های چمستان، سبزهایستگاه

ب در ترتیاین گونه به .را داشت تبهترین میزان میانگین ربیش

ترین میزان میانگین بیشخرداد  و های مرداد، شهریور، تیرماه

تر شتر فعالیتش بیدر نتیجه دما باال و رطوبت کم ،رتبه را داشت

در ایران در خوزستان )دزفول( به وفور و تعدادی هم در  .دشمی

و این گونه گرمادوست است و  هشدخزر مشاهده سواحل دریاچه

این گونه در  ،ست، در تایید مطلبتحملش نسبت به دما باال

نسبت به مازندران اختالف زیادی  ی آنخوزستان که میانگین دما

تر در ماه مرداد فراوانی این گونه بیشو  است، گونه غالب دارد

آفریقا، ترکیه، شرق و  سوئد، شمال جنوبدر دانمارک،  شود.می

 است.  ، شرق دور و ژاپن دیده شده، مغولستانآسیا مرکز

       8-Tetanocera lapponica  :تعداد این گونه  در این تحقیق

دارای  بود.( %22نر ) 27( و %00ماده ) 02عدد که  332در کل 

ر ترتیب دبهفوق گونه  است.گونه شناخته شده 3م بین رتبه چهار

کده تیر شهر،ایزد نور، چمستان، رود رویان،های سبزهایستگاه

ب در ترتیاین گونه به .را داشتتبه ترین میزان میانگین ربیش

ترین میزان بیش، مرداد و شهریور ای اردیبهشت، خرداد، تیرهماه

دما پایین و رطوبت باال شرایط مناسب  پس ،رتبه را داشت میانگین

مشاهده شده و  دزفولدر ایران در  برای فعالیت این گونه است.

 .ستا ، اروپا، روسیه، مغولستان، شوروی، بلژیک دیده شدهدر آسیا
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