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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی پراکندگی و تنوع گونهای مگسهای حلزونکش )(Diptera: Sciomyzidae

در شهرستان نور استان مازندران
 پرستو بالی*:

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم نوین پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی ،تهران،

صندوقپستی9915-91315 :

 حمید

بلقیسزاده :گروه انگلشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی ،تهران ،صندوق

پستی9915-91315 :
تاریخ دریافت :مهر 9319

تاریخ پذیرش :دی 9319

چکیده
خانواده سیومایزیده متعلق به راسته دوباالن میباشد ،مگسهای حلزونکش در فرمهای الروی از حلزونهای آبزی تغذیه میکنند
که این حلزونها در مواردی میزبانان واسط گروهی از انگلهای انسانی و حیوانی مانند فاسیوال و شیستوزوما هستند و بیماریهایی ایجاد
میکنند که از نظر اقتصادی و بهداشتی مطرح میباشند ،مبارزه با این انگلها از طرق مختلف مانند آموزش بهداشت ،بهسازی محیط،
درمان بیماری و مبارزه با حلزونهای میزبان واسط (شیمیایی ،فیزیکی ،زیستی) میسر میباشد از اینرو این مگسها نقش مهمی در بازداری
زیستی و انتشار بیماری ایفا میکنند .در این مطالعه فون مگسهای حلزونکش شهرستان نور استان مازندران از اردیبهشت تا شهریور
 4931بهصورت ماهانه بررسی شد و تعداد  4623نمونه بالغ از  5ایستگاه مختلف که عبارتند از :شالیزار ایزدشهر ،شالیزار روستای
تیرکده ،چمستان ،سبزهرودرویان و نور با استفاده از تورحشرهگیری جمعآوری شدند و پس از اتاله کردن به آزمایشگاه سیستماتیک
جانوری دانشگاه منتقل شده وبا کمک کلیدشناسایی موجود توسط استریومیکروسکوپ شناسایی شدند و در نهایت ،پس از بررسی و
تعیین هویت نمونهها مربوط به زیرخانواده  Phaeomyiinaeبا یک جنس و یک گونه و زیرخانواده  Sciomyzinaeدارای دو قبیله
 Sciomyziniو  Tetanoceriniمیباشند که قبیله  Sciomyziniبا سه جنس و پنج گونه و قبیله  Tetanoceriniبا دو جنس و دو گونه
و در مجموع شش جنس و هشت گونه میباشند که بیشترین فراوانی ( 95/5درصد) مربوط به گونه  Pelidnoptera leptiformisو
کمترین فراوانی ( 6/2درصد) مربوط به گونه  Colobaea punctataمیباشد و ایستگاه سبزهرود رویان بیشترین تعداد و شالیزار روستا
تیرکده کمترین تعداد از نمونههای صیدشده را به خود اختصاص دادهاند.
کلمات کلیدی :سیومایزیده ،مگس حلزونکش ،حلزون آبزی ،فون حشرات ،شهرستان نور ،مازندران
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

parastoobali@yahoo.com

17

بالی و بلقیسزاده

بررسی پراکندگی و تنوع گونهای مگسهای حلزونکش ).... (Diptera: Sciomyzidae

مقدمه
رده حشرات دارای  72راسته میباشد که یکی از ردههای
مهم شاخه بندپایان است که در بین بیمهرگان دارای بیشترین
تعداد است و هر ساله بالغ بر  0333گونه از آنها مورد شناسایی
قرار میگیرد ( . )7332 ،Chapmanاز ویژگیهای راسته دوباالن
میتوان به یک جفت بال غشایی جلویی متصل به میان قفسه
سینه  mesothoraxاشاره نمود در حالیکه بالهای عقبی تحلیل
رفته و تبدیل به یک جفت اندام میله مانند به نام هالتر گردیده
است ( .)3220 ،Gilbertراسته دوباالن اهمیت زیادی به لحاظ
مطالعات تنوعزیستی ،بازداری زیستی ،کاربرد در صنعت
کشاورزی و بیماریزایی دارند (صادقینامقی و همکاران.)3032 ،
خانواده  Sciomyzidaeیا مگسهای حلزونکش در دوره الروی
از شکارچیان حلزونهای آبشیرین تا انگلهای حلزونهای
خاکی میباشند .بسته به مواردی از قبیل اندازه نسبی الروها و
حلزونها ،رقابت درون گونهای ،سن الرو و شرایط ریز حیاتی،
بسیاری از گونهها رفتاری متنوع بهعنوان شکارچی ،انگل یا ساپروفاژ
در طی رشد از خود نشان میدهند (صالحیمقدم.)3023 ،
خانواده  Sciomyzidaeمرکب از  23جنس و حدود 233
گونه میباشد که در  5زیرخانواده مختلف گروهبندی گردیده
است .از میان آنها زیرخانواده  Sciomyzinaeبا  50جنس و
حدود  053گونه مختلف از پرجمعیتترین آنها محسوب میگردد.
زیرخانواده مزبور نیز نیز بهنوبه خود به قبیله  Sciomyziniو
 Tetanoceriniتقسیم میگردد .قبیله  Tetanoceriniبا داشتن
 07جنس و بیش از  035گونه از نظر وسعت پراکندگی و انتشار
جهانی حائز اهمیت بیشتری است .جنس  Sepedonبا داشتن
 23گونه از پرجمعیتترین جنسها از نظر تعداد نسبت به سایر
جنسها در قبیله  Tetanoceriniمیباشد (فتحپور.)3050 ،
الرو برخی از گونههای مگسهای حلزونکش از حلزونهای
بدون صدف و یا حلزونهای خشکی و یا نیمهآبزی تغذیه
مینمایند که بهتدریج باعث از بین رفتن میزبان میگردند.
اصطالحاً این نوع ارتباط را شبهانگلی نامگذاری کردهاند .الروهائی
که دارای زندگی پارازیتوئیدی هستند ،غالباً در طی دوره الروی
خود از یک حلزون تغذیه نموده و ممکن است عاقبت در داخل
صدف حلزون میزبان به شفیره تبدیل گردد ( Bergو ،Neff
 .)3220الرو گونههای دیگر از مگسهای حلزونکش که آبزی
میباشند پس از خروج از تخم اکثراً در سطح آب شناور گردیده
و منحصراً از هوای آزاد تنفس میکتتد و حتی در موقع تغذیه
از حلزون نیز سوراخهای تنفسی خلفی خود را در خارج از بدن
میزبان نگه میدارند ( Murphyو همکاران.)7337 ،
جنس  Sepedonبا داشتن  23گونه از پرجمعیتترین
جنسها از نظر تعداد نسبت به سایر جنسها در قبیله
 Tetanoceriniمیباشد .مگسهای بالغ جنس  Sepedonبهدلیل
27

داشتن پاهای بلند ،لقب ( stilt- Lineچوب پا یا مرغ پا) دادهاند،
که از مشخصات کلی این جنس میباشد (زاهدیکیوان.)3025 ،
عمدهترین اهمیت مگسهای حلزونکش از نظر مبارزه بیولوژیک
بازداری زیستی میباشد ،که در فرمهای الروی از حلزونهای
آبزی تغذیه میکنند که این حلزونها میتوانند میزبانان واسط
گروه بزرگی از انگلهای انسانی و حیوانی باشندکه به snail
 transmitted helminthesمعروفند و با استثنائاتی از کرمهای
ترماتودها و انواع شیستوزوما که از معضالت بهداشتی برخی
نقاط جهان هستند و انواع فاسیوال حائز اهمیت هستند (Knutson
و همکاران .)3220 ،الرو نرمتنخوار  Sepedon scapularisبه
عنوان شکارچی موثری بر سه گونه حلزون میزبان آبزیBulinus :
) Bulinus africanus (Krauss) ،tropicus (Kraussو Physella
 Draparnaud acutaکه اشاره شده است (.)3227 ،Maharaj
از مطالعات انجامشده در جهان ،تهیه کلید شناسایی
گونههای خانواده سیومایزیده میباشد (.)3230 ،Rozkosny
تحقیقاتی در زمینه جغرافیای جانوری برای سیومایزیدهها توسط
( )7337 ،Murphyانجام شده است .در سال  7337در بلژیک از
 572نمونه جمعآوری شده  73گونه از خانواده Sciomyzidae
بررسی شده و یگ گونه جدید شناسایی کرده است (،Mortelmans
 .)7330از مطالعات انجام شده در ایران برای اولینبار در مورد
زیست مگسهای حلزونکش Sciomyzidaeدر خوزستان
مطالعه انجام شده بود ( .)3220 ،knutsonگونه Sepedon
 sphegeaرا که گونه غالب مگس حلزونکش در ایران خصوصاً
در سواحل دریاچه خزر میباشد را مورد مطالعه قراردادند
وگونههایی از این حشره را در ایران شناسایی کردند (تیرگری و
فتح پور .)3050 ،همچنین بر اکولوژی مگسهای Sciomyzidae
و گونههایی از حلزون  Lymnaeaو تاثیر زیستی مگسها بر
حلزون مطالعاتی انجام گرفته است (معتمدیان .)3030 ،در
بررسی شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه خنک درشهرستان
سپیدان طی سالهای  3032-33با استفاده از فون حشرات
آبزی از اعماق مختلف آب از مکانهای مختلف رودخانه
جمعآوری و تا سطح خانواده شتاسایی شدند (حسینی.)3023 ،
هدف از انجام این پژوهش بررسی فونستیک مگسهای
حلزونکش و شناسایی احتمالی گونههای جدید در شهرستان
نور استان مازندران میباشد و توجه به اهمیت آنها در بازداری
زیستی حلزونهای آبزی که بهعنوان میزبانان واسط در چرخه
زندگی دو عامل بیماریزا به نامهای شیستوزوما و فاسیوال میباشند.

مواد و روشها
ناحیه مورد مطالعه :استان مازندران بهدلیل موقعیت
جغرافیایی و شرایط اکولوژیک مجاورت با دریا و کوه ،آبگیرهای

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
فصلی ،تنوع پوشش گیاهی و آب و هوایی ،زندگی جانوری
متنوعی دارد .منطقه مطالعاتی مورد نظر ،شهرستان نور میباشد.
این شهرستان در استان مازندران واقع شده است و از دو قسمت
کوهستانی و جلگهای تشکیل شده است و بین موقعیت جغرافیایی
 53/72طول شرقی و  02/02عرض شمالی قرار گرفتهاست .از
شمال به دریاچه خزر ،از جنوب به جنگلهای کوهستانی دامنه
شمالی البرز و از شرق به آمل و از غرب به نوشهر و حومه آن
متصل است .این شهرستان دارای سه بخش مرکزی ،بلده و
چمستان میباشد که منطقه مورد مطالعه بخش مرکزی است
که شامل شهرهای نور و رویان و ایزدشهر میباشد .در قسمت
جلگهای تحت تاثیر سیستم دریا و بادهای محلی است و قسمت
کوهستانی دارای زمستان سرد و یخبندان طوالنی و تابستانهای
معتدل و کوتاه است .در ضمن مهمترین رودها ،رود نور و الویج
رود و سبزهرود و  ...میباشد (مهدیزاده)3032 ،

شکل  :1ایستگاههای مطالعاتی در شهرستان نور

روش نمونهبرداری و شناسایی مگسهای حلزونکش:
پس از بررسی نقشههای پوشش گیاهی و توپوگرافی منطقه در
شهرستان نور  5ایستگاه مطالعاتی انتخاب شد (جدول  )3که
عبارت بودند از :شالیزار ایزدشهر ،شالیزار روستای تیرکده،
چمستان ،سبزهرود رویان و نور.
در این تحقیق از مواد و ابزارهایی از قبیل تورحشرهگیری
(حلقه به قطر  03و دسته به طول  33سانتیمتر) ،شیشه مخصوص
کشتن حشره ،دستگاه ( GPSدستگاه موقعیتیاب جهانی) ،استریو
میکروسکوپ ،دماسنج ،سوزن مخصوص حشرهشناسی (برای
اتاله کردن نمونهها)  ،فوم (جهت نگهداری نمونههای سوزن زده
شده) ،اتیکت (مخصوص ثبت اطالعات مربوط به نمونهها) و
کلیدهای شناسایی برای شناسایی نمونهها استفاده شده است.
نمونهبرداری توسط تورحشرهگیری به روشهای تصادفی و انتخابی
از اواسط اردیبهشت تا اواسط شهریور  3020بهصورت یکبار در
ماه انجام گرفته که برای انجام محاسبات آماری به پنج دوره
تقسیم شده است .نمونهبرداری توسط تورحشرهگیری در مدت
زمان  5ماه و هر بار در حدود  23-23مرتبه تورزنی در یک روز
بین ساعت  33صبح تا  0بعدازظهر و در هر ایستگاه انجام شد.

سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315
بعد از جمعآوری نمونههای در ایستگاههای تعیین شده آنها را
داخل شیشههای مخصوص کشتن حشره ریخته و سپس کلیه
نمونهها در ظروف دربدارکه بر روی آنها نام ایستگاهها و زمان
نمونهبرداری درج شده به آزمایشگاه سیستماتیک دانشگاه آزاد
واحد پزشکی تهران منتقل شده و سپس با استفاده از سوزنهای
مخصوص حشرهشناسی ثابت شدند .بهمنظور شناسایی نمونههای
جمعآوری شده صفات مرفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته که
عبارتند از :اندازه و شکل شاخکها ،رنگ آریستا و محل قرار
گرفتن آن بر روی بند آخر شاخک (راس یند یا انتهای آن) و
شکل رگبالها که بهصورت موازی تا حاشیه بال کشیده شده و
وجود لکههای متفاوت و پراکنده در سطح بال و تفاوت در انتهای
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
حضور مو در انتهای ساق پا میانی و  ...بررسی شد .شناسایی
نمونهها بر اساس کلیدشناسایی ( )3230 ،Rozkosnyو (،Borror
 )3223صورت گرفت که ابتدا شناسایی  Sciomyzidaeاز
دوباالن ) (Dipteraو بعد شناسایی انواع جنس و گونه از خانواده
 Sciomyzidaeانجام شد و در آخر از نمونههای گونههای مختلف،
عکس تهیه شد .مشخصات نمونهبرداری شامل نام جمعآوری
کننده ،تاریخ و محل جمعآوری روی اتیکت ذکر شد و بر روی
فوم گذاشته و درنهایت درون جعبه کلکسیون حشره قرار داده
شد .دادههای بهدست آمده که شامل تعداد هر گونه بهطور مجزا
در پنج ایستگاه مورد نظر (فصلی و دائمی) و در هر ماه با توجه
به اندازهگیری دما و میزان رطوبت در همان روزی که نمونه
برداری انجام شده ،بود که با استفاده از نرمافزارهای  Spssو
 Excelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از روشهای آماری
مانند ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی میزان همبستگی
بین دما و رطوبت با فراوانی مطلق کل نمونهها و آزمون کروسکال
والیس برای مقایسه میانگین هر گونه در ایستگاههای مختلف و
بررسی ایستگاهها از نظر توزیع نمونهها و آزمون انحراف واریانس
یکطرفه برای مقایسه میانگین گونهها که از نظر فراوانی در هر
ایستگاه تفاوت معنیداری وجود دارد یا خیر ،استفاده شد.

نتایج
در این تحقیق به بررسی فون مگسهای حلزونکش
شهرستان نور استان مازندران پرداخته شد ،تعداد  3722نمونه
در مدت  5ماه از اوایل اردیبهشت ماه تا اواسط شهریور ماه
جمعآوری شد ،پس از بررسی و تعیین هویت مربوط به
زیرخانواده  Phaeomyiinaeبا یک جنس و گونه و زیرخانواده
 Sciomyzinaeو دو قبیله  Sciomyziniو  Tetanoceriniو 2
جنس و  3گونه میباشد:
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بالی و بلقیسزاده

قبیله

زیرخانواده
Phaeomyiinae

Sciomyzini
Sciomyzinae
Tetanocerini

جنس

گونه

Pelidnoptera
Colobaea
Colobaea
Pherbellia
Sciomyza
Sciomyza
Sepedon
Tetanocera

leptiformis
nigroaristata
punctata
grisescens
testacea
dryomyzina
sphegae
lapponica

شکل  :3بال مگس حلزونکش Sciomyzidae

شکل :2رسم بال مگس حلزونکش Sciomyzidae

جدول  :1مشخصات ایستگاههای مطالعاتی
شماره ایستگاه

نام ایستگاههای مطالعاتی

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح آبهای آزاد

3
7
0
0
5

ایزدشهر
چمستان
روستای تیرکده
سبزه رود رویان
نور

57/3003
57/3325
53/5277
53/2232
57/3350

2/02
02/0373
02/0073
02/5225
02/5223

-32/03
02/23
2/33
-32/05
-33/02

تعداد نمونهها در هر ایستگاه بهطورکلی اشاره شده است.
همچنین در جدول  0تعداد نمونهها در هر ماه بهطورکلی نشان
داده شده است.

با توجه به ایستگاههای تعیینشده مشاهده شد که در
برخی ایستگاهها نمونههای بیشتری یافت شد و در برخی
نمونههای کمتری ،در شالیزارهای تیرکده تعداد کمترین و در
سبزهرود رویان بیشترین تعداد جمعآوری شد ،در جدول 7

جدول  :2فراوانی مطلق گونهها در ایستگاههای مطالعاتی برحسب تعداد کل نمونههای صید شده
نام علمی گونه

ایزدشهر

روستا تیرکده

چمستان

سبزهرود رویان

نور

تعداد کل

Plidnoptera leptiformis

72
5
3
32
5
37
0
33

00
2
7
32
7
2
0
2

373
03
3
30
32
25
30
72

332
03
35
22
32
37
33
02

33
73
2
50
5
03
2
75

053
332
00
723
03
730
02
332

37

22

023

032

752

3722

Colobaea nigroaristata
Colobaea punctata
Pherbellia grisescens
Sciomyza dryomyzina
Sciomyza testacea
Sepedon sphegae
Tetanocera laponica

تعداد کل
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جدول  :3فراوانی مطلق گونهها در مقیاس زمانی بر حسب تعداد کل نمونههای صید شده
نام علمی گونه

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

تعداد کل

Plidnoptera leptiformis

07
3
3
30
0
32
7
00

37
755
2
03
0
00
5
72

352
03
2
32
32
57
2
75

370
77
3
30
35
52
30
2

02
73
2
07
33
02
2
0

053
332
00
723
03
730
02
332

303

703

030

003

333

3722

Colobaea nigroaristata
Colobaea punctata
Pherbellia grisescens
Sciomyza dryomyzina
Sciomyza testacea
Sepedon sphegae
Tetanocera laponica

تعداد کل

جدول  :4فراوانی مطلق و در صد فراوانی نمونههای جمعآوری شده در شهرستان نور
نام علمی گونه

فراوانی

درصد فراوانی

Plidnoptera leptiformis

053
723
730
332
332
03
02
00

05/5
73
32/2
3/2
3/0
0/3
0/7
7/2

3722

333

Colobaea nigroaristata
Colobaea punctata
Pherbellia grisescens
Sciomyza dryomyzina
Sciomyza testacea
Sepedon sphegae
Tetanocera laponica

تعداد کل

دما هوا و فراوانی :بهنظر میرسد سطح فعالیت و فراوانی

برخی دماهای دیگر کاهشیافته است.

مگسهای حلزونکش  Sciomyzidaeدر برخی دماها افزایش و در
30/2
26
18/75
14/9
10/2

دما 32درجه دما  29درجه
تیر

مرداد

دما  27درجه

دما 26درجه

دما  19درجه

خرداد

شهریور

اردیبهشت

شکل  :4نسبت دمای هوا با درصد نمونههای صید شده

جدول  :5میزان همبستگی بین دما و فراوانی مطلق نمونهها
ضریب همبستگی پیرسون

3/27

معنیداری

دما در پنج ماه فوق با فراوانی در همان ماهها رابطه
معنیدار باالیی دارند و همبستگی مستقیم میباشد.

17

بررسی پراکندگی و تنوع گونهای مگسهای حلزونکش ).... (Diptera: Sciomyzidae

بالی و بلقیسزاده

آن با وفور و پراکندگی این مگسهای حلزونکش بود که
رطوبت عامل دوم است و رطوبت باال با دمای اپتیمم موثر میباشد.

رطوبت هوا و فراوانی :مسئله دیگری که در نتایج و
برآوردهای آزمایشات قابل توجه بود مسئله رطوبت هوا و نسبت
30/2
26

18/75
14/9
10/2

رطوبت 52
در صد شهریور

رطوبت 22
در صد تیر

رطوبت 22
در صد مرداد

رطوبت 22
رطوبت 27
در صد خرداد در صد اردیبهشت

شکل  :5نسبت رطوبت نسبی با فراوانی نمونههای صید شده
جدول  :6میزان همبستگی بین رطوبت و فراوانی مطلق نمونهها
ضریب همبستگی پیرسون

3/32

معنیداری

رطوبت در پنج ماه فوق با فراوانی در همان ماهها رابطه
معنیدار باالیی دارند و همبستگی مستقیم میباشد.

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

جدول :7فراوانی نمونههای صیدشده از نظر جنسیت

کنترل زیستی و آفت اقتصادی مورد توجه قرار گرفتهاند ،حائز
اهمیت است.

نام علمی گونه

ماده

نر

Plidnoptera leptiformis

30/7
7/5
3
2/2
3/5
2
3/3
0

73/0
5/2
3/2
33/0
7/0
2/2
7
5/2

03

23

Colobaea nigroaristata
Colobaea punctata
Pherbellia grisescens

%40

Sciomyza dryomyzina

%60

Sciomyza testacea
Sepedon sphegae
Tetanocera laponica

تعداد کل
ماده

جدول  3با استفاده از آزمون کروسکالوالیس به مقایسه
میانگین هرگونه در ایستگاههای مختلف پرداخته است .این
آزمون برای بررسی فرضیههای پیشنهادی در تحقیق انجام
پذیرفت.

نر

شکل  :6فراوانی کل نمونهها صید شده از نظر جنسیت

جدول  :8آزمون کروسکالوالیس بهمنظور مقایسه میانگین ایستگاهها
Plidnoptera
leptiformis

کای اسکوآر
درجه آزادی
سطح معنیداری

22

053/333
0
3/333

Colobaea
nigroaristata

332/333
0
3/333

Colobaea
punctata

07/333
0
3/333

Pherbellia
grisescens

722/333
0
3/333

Sciomyza
dryomyzina

02/333
0
3/333

Sciomyza
testacea

730/333
0
3/333

Sepedon
sphegae

03/333
0
3/333

Tetanocera
laponica

333/333
0
3/333
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تفاوت معنیداری از نظر توزیع پراکندگی در سطح خطای
( )3/333وجود دارد .بهعبارتی میتوان گفت توزیع گونههای
مختلف مگسهای حلزونکش در شهرستان نور استان مازندران
یکنواخت نمیباشد .برای دانستن اینکه کدام ایستگاه بیشترین
توزیع و کدام ایستگاه کمترین توزیع را دارد از جدول  2استفاده
میشود.

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود کای اسکوآر
) (x²وجود و یا عدم وجود رابطه بین توزیع پراکندگی با
ایستگاههای مختلف را نشان میدهد و درجه آزادی ) (dfحداقل
تعداد معلومها است برای شناخت کل مجموعه که در این مورد
تعداد گونهها از یک کم میشود ( )0و سطح معنیداری )(sig
میزان خطا است که اگر مقدارش از  3/33کمتر یاشد آن فرضیه
سادهتر رد میشود ،که در اینجا بین تمام گونهها درپنج ایستگاه

جدول  :9مقایسه ایستگاهها از نظر توزیع
نام
ایستگاهها

Colobaea
nigroaristata

Plidnoptera
leptiformis

تعداد

میانگین
رتبه

29

15/00

5

3/00

1

تیرکده

34

46/50

6

8/50

2

چمستان

121

205/00

30

54/50

8

سبزهرود
رویان

186

385/50

38

88/50

15

104/00

28

25/50

7

تعداد
ایزدشهر

نور

81

کل

451

میانگین
رتبه

Colobaea
punctata

107

تعداد

Pherbellia
grisescens

میانگین
رتبه

Sciomyza
testacea

Sciomyza
dryomyzina

Sepedon
sphegae

Tetanocera
laponica

تعداد

میانگین
رتبه

تعداد

میانگین
رتبه

تعداد

میانگین
رتبه

تعداد

میانگین
رتبه

تعداد

میانگین
رتبه

1/00

17

25/00

5

7/50

12

13/50

3

3/50

10

11/50

2/50

16

8/50

2

1/50

7

4/00

3

3/50

6

3/50

14/50

84

129/50

17

21/00

65

100/00

14

32/50

29

56/00

26/00

97

220/00

19

39/00

82

173/50

10

20/50

39

90/00

7/00

54

60/50

5

7/50

48

43/50

9

11/00

25

33

48

268

39

214

29/00

109

در جدول  33مشخصات توصیفی هر گونه به صورت
جداگانه ارائه شده است.
جدول :10مشخصات توصیفی هر گونه
نام علمی گونه
Plidnoptera leptiformis
Colobaea nigroaristata
Colobaea punctata
Pherbellia grisescens
Sciomyza dryomyzina
Sciomyza testacea
Sepedon sphegae
Tetanocera laponica

کل

در جدول  33با استفاده از آزمون کروسکالوالیس
به مقایسه میانگین هر گونه در ماههای مختلف پرداخته
شده است .همانگونه که در جدول  33مشاهده میشود
بین تمام گونههای مگس درتمام ماهها تفاوت معنیداری
از نظر توزیع پراکندگی در سطح خطای کمتر 3/33وجود

میانگین

ضریب انحراف

7/25
33/37
27/30
30/22
20/05
33/02
72/33
373/30

33/37
0/27
73/23
2/37
72/22
0/53
2/72
55/23

55/25

3/52

دارد .بهعبارتی میتوان گفت توزیع گونههای مختلف
مگسهای حلزونکش در ماهای مختلف سال یکنواخت
نمیباشد و درجه آزادی برای  5ماه منهای یک همان 0
میشود.

جدول  :11آزمون کروسکالوالیس بهمنظور مقایسه میانگین ماهها
Plidnoptera
leptiformis

کای اسکوآر
درجه آزادی
سطحمعنیداری

053/333
0
3/320

Colobaea
nigroaristata

Colobaea
punctata

Pherbellia
grisescens

Sciomyza
dryomyzina

Sciomyza
testacea

Sepedon
sphegae

Tetanocera
laponica

332/333
0
3/305

07/333
0
3/337

722/333
0
3/353

02/333
0
3/332

730/333
0
3/357

03/333
0
3/332

333/333
0
3/302
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بررسی پراکندگی و تنوع گونهای مگسهای حلزونکش ).... (Diptera: Sciomyzidae

بحث
با توجه به دادههای حاصل از این پژوهش که ارائه شده به
نظر میرسد عوامل مختلفی در وفور پراکندگی مگسهای
حلزونکش در مکانها و ماههای مختلف موثر می باشند ،که در
ذیل در این خصوص بحث خواهد شد.
دمای هوا :بهنظر میرسد سطح فعالیت و فراوانی مگسهای
حلزونکش  Sciomyzidaeدر برخی دماها افزایش و در برخی
دماهای دیگر کاهشیافته است ،عامل تعینکننده و محدودکننده
برای فعالیت و تکثیر حشرات دما میباشد .نمونه برداری در
ایستگاههای تعیینشده طی یک مرحله در هر ماه انجامشده که
بعد از انجام نمونهبرداری و ارائه نمودارهایی که از جهات مختلف
بررسی گردید ،در شکل  0مشاهده میشود که فراوانی مگسهای
حلزونکش در اردیبهشت  %33/7و در خرداد  %33/25و در تیر
 %03/7میباشد که با افزایش دما فراوانی اینها افزایش پیدا
کرده است اما در مرداد با افزایش دما ،فراوانی کم شده و در حدود
 %72میباشد و این روند کاهش ادامه داشت و در شهریور ماه هم
فراوانی کاهش یافته است .البته در شهریور ماه فراوانی در دو
ایستگاه ایزدشهر و تیرکده که شالیزار بودند بهدلیل خشک کردن
شالیزار و در اواخر تیرماه و برداشت محصول در مرداد ماه تعداد
حلزونهای آبزی به صفر رسیده و در نتیجه در شهریور ماه
تعداد مگسهای حلزونکش صفر بوده است ،در انتها با سنجش
ضریب همبستگی پیرسون (جدول )5به این نتیجه رسید که دما
در پنج ماه بررسی شده با فراوانی در همان ماهها رابطه معنیدار
باالیی دارند و همبستگی به صورت مستقیم میباشد و با افزایش
دما افزایش فراوانی وجود داشت.
رطوبت نسبی :مسئله دیگری که در نتایج و برآوردهای
آزمایشات قابل توجه بود مسئله رطوبت هوا و نسبت آن با وفور و
پراکندگی این مگسهای حلزونکش میباشد که رطوبت عامل
دوم است .معموالً مگسهای حلزونکش در طبیعت بهمنظور
استراحت در ساعات گرم روز به پناهگاههای طبیعی رفته به
استراحت میپردازند که دارای رطوبت نسبی باالتری نسبت به
سایر مکانهای پیرامون است .همانطورکه در این تحقیق نیز
خاطر نشان شد ،با تغییراتی که در رطوبت محیط پیش میآید
جمعیت حشرات دستخوش یکسری تغییراتی میشود ،با افزایش
رطوبت باال تعداد حشرات بیشتر شده بود .تاثیرات حاصل از
رطوبت نسبی مکان مورد صید بر روی میزان نمونههای صیدشده
در شکل  5نشان داده شده است .در انتها با سنجش ضریب
همبستگی پیرسون (جدول )2مشخص شد که رطوبت در پنج ماه
23

بررسی شده با فراوانی در همان ماهها رابطه معنیدار باالیی دارند
و همبستگی بهصورت مستقیم میباشد و با افزایش رطوبت
افزایش فراوانی بروز نموده است .البته رطوبت باال با دمای اپتیمم
موثر است و رطوبت به تنهایی تاثیر ندارد مانند اردیبهشت که
رطوبت باال و دمای پایین موثر نبوده است.
زیستگاههای فصلی و دائمی Sciomyzidaeو تاثیر آنها
در نوسانات جمعیتشان :با توجه به ایستگاههای تعیین شده
(جدول )3مشاهده شد که در برخی ایستگاهها نمونههای بیشتری
یافت شده و در برخی نمونههای کمتری ،در شالیزارهای تیرکده
کمترین تعداد و در سبزهرود رویان بیشترین تعداد بهدست آمد
(جدول  .)7زیرا زیستگاه  Sciomyzidaeو محل تخمریزی و رشد
الرو که عمدتاً آب راکد و تقریباً راکد میباشد و ممکن است دائمی
و یا موقتی باشد ،در نوسانات جمعیت تاثیر دارد .زیستگاه فصلی
مانند شالیزارها که در اردیبهشت شروع به کشت برنج میکنند و
تعداد حلزونهای آبزی کم بوده و بهتدریج افزایشیافته و با افزایش
دما همزمان با رشد محصول تعداد مگسهای حلزونکش افزایش
مییابند و بهتدریج در اواخر تیر ماه شالیزارها را خشک میکنند،
تعداد حلزونهای آبزی بهطور چشمگیرکمشده در نتیجه فراوانی
مگسها کاهشیافته و در مرداد که فصل برداشت محصول
میباشد تقریباً تعداد بهشدت کاهشیافته و در شهریور کالً هیچ
مگسی یافت نشدهبود و در نتیجه نمونههای کمتری در این دو
ایستگاه (ایزدشهر و تیرکده) جمعآوری شدند.
بهطورکلی در این تحقیق که در  5ایستگاه و طی  5ماه
نمونهبرداری انجام شد ،خانواده  Sciomyzidaeبه زیرخانواده
 Phaeomyiinaeبا  3جنس و گونه و زیرخانواده  Sciomyzinaeو
 7قبیله  Sciomyziniو  Tetanoceriniو  5جنس و  2گونه شناسایی
شدند .طبق فرضیه تحقیق انتظار میرفت که فراوانی جمعیت
گونههای جنس  Sepedonنسبت به جنسهای دیگر خانواده
 Sciomyzidaeبیشتر باشد که در این تحقیق از بین  3722نمونه
جمعآوری شده  Sepedon sphegaeدر حدود  02عدد و با فراوانی
 %0/7بوده است.
در سال  3053برای اولین بار در ایران درباره زیست
مگسهای حلزونکش  Sciomyzidaeدر خوزستان مطالعه
شدهبود که گونه  Sepedon sphegaeبسیار زیاد و گونه غالب
منطقه بوده است و هم چنین مشاهدات میدانی در خرداد همان
سال در واحد تحقیقات پزشکی در دزفول انجام شد و اطالعات
زیستی بهدست آمده شامل گونههای زیر بود ( Knutsonو
همکارانCoremacera ،Sepedon sphegea (fabricius):)3220 ،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

)،amcena (loew

Pherbellia grisescens
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)،(uligen

) .Pherbellia fascipes (masquartهمچنین تیرگری و فتحپور
( )3050در سواحل دریاچهخزر بر روی مگسهای حلزونکش
مطالعاتی انجام دادند و  sepedon sphegaeرا گونه غالب تشخیص
دادند و جنس و گونههای زیر را شناسایی کردندColobaea :
 Sepedon sphegae ،Knutsonia turkestanica ،iranicaو
 .Hydromya dorsalisدر تحقیق حاضر که در شهرستان نور انجام
شد ،گونه  Sepedon sphegeaدر رتبه هفتم بوده و در اردیبهشت
ماه گونه غالب  Tetanocera lapponicaبود و بهتدریج تعداد این
گونه کم شده و در کل گونه غالب  pelidnoptera leptiformisبود.
بهنظر میرسد که علت این تفاوت در مورد جمعیت پایین گونه
 Sepedon sphegeaدر مازندران در مقایسه با خوزستان شهر
دزفول ،آب و هوای و رطوبت محیط است و در آب و هوای گرم
و رطوبت پایین تعداد این گونه بیشتر شد .پس در مرداد که دما
باال و رطوبت کمتری نسبت به سایر ماهها دارد ،تعدادش بیشتر
شده و در دزفول بهدلیل دما باال و رطوبت کم گونه غالب S.
 sphegeaاست .از طرفی در طی  07سال گذشته عوامل متعددی
مثل تغییر آب و هوا ،تغییر بافت منطقه از نظر کشاورزی ،ورود
گونه جدید به منطقه و عوامل مختلف باعث شده که جمعیت
گونه  Sepedon sphegaeکاهش و گونههای دیگر غالب شوند.
 Tirgariو  )3223( Laddoniبه بررسی و تعیین نسبت نر و
ماده در حشراتی که از نقطه نظر کنترل زیستی و آفت اقتصادی
مورد توجه قراردادند پرداختند که حائز اهمیت است .زیرا نسبت
مزبور بر حسب آن که به نفع نرها و یا مادهها باشد تاثیر مستقیمی
در تولیدمثل و ازدیاد جمعیت آنها در نسل بعد خواهد گذاشت.
در مگسهای گونه  S.sphegeaکه یکی از گونههای ایرانی این
خانواده است که به فراوانی در ایران بهخصوص خوزستان یافت
میشود نسبت نرها به مادهها از قرار 3:7میباشد که تعداد نرها به
مراتب بیشتر از مادههاست .در  S.fuscipennisنسبت نر به مادهها
نزدیک به  3:3میباشد .در این تحقیق هم نسبت نرها به مادهها
بیشتر است و تقریباً طبق شکل  ،0نر  %23و ماده  %03میباشند.
مسگرانکریمی و آذریتاکامی ( )3023با مطالعه ایستگاههای بعد از
پرورش ماهی ،تنوع گونههای حساس به آلودگی (Ephemeroptera,
) Plecoptera, Trichopteraکاهش و فراوانی گونههای مقاوم به
آلودگی مخصوصاً راسته )(Diptera: sciomyzidae, chironomidae
افزایش یافته است که نشاندهنده کاهش کیفیت آب و همچنین
مقاومت نسبی  sciomyzidaeبه پائین بودن کیفیت آب در این
ایستگاههاست .در تحقیق حاضر بیشترین جمعیت این مگسهای
حلزونکش در سبزهرود بوده (جدول  )7و میزان

آلودگی آب در این ایستگاه نسبت به سایر ایستگاهها بیشتر بوده
و این مطلب نشاندهنده مقاومت نسبی  Sciomyzidaeبه آلودگی
آب میباشد که با نتیجه مسگرانکریمی و آذریتاکامی ()3023
هماهنگی دارد و نتیجه را تایید میکند.
Sub family: Phaeomyiinae
 :Pelidnoptera leptiformis -1در تحقیق حاضرتعداد این

گونه در کل  053عدد که  333ماده ( )%03و  723نر ( )%23بود.
دارای رتبه اول بین  3گونه شناخته شدهاست .گونه فوق بهترتیب
در ایستگاههای سبزهرود رویان ،چمستان ،نور ،تیرکده ،ایزدشهر
بیشترین میزان میانگین رتبه را داشت .این گونه بهترتیب در
ماههای تیر ،مرداد ،خرداد ،شهریور و اردیبهشت بیشترین میزان
میانگین رتبه را داشت .پس در دما باال و میزان رطوبت زیاد
تعدادشان بیشتر میشد .تا به حال در ایران در هیچجایی یافت
نشده ولی در دانمارک ،قسمتهای جنوبی سوئد ،نروژ ،فنالند،
ایتالیا و اکراین گزارش شده است.
Sub family: Sciomyzinae
Tribe: Sciomyzini
 :Colobaea nigroaristata-2در این تحقیق تعداد این

گونه در کل  332عدد که  00ماده ( )%07و  20نر ( )%23بود.
رتبه پنجم بین  3گونه شناخته شده دارد .گونه فوق بهترتیب در
ایستگاههای سبزهرود رویان ،چمستان ،نور ،تیرکده ،ایزدشهر
بیشترین میزان میانگین رتبه را داشت .این گونه بهترتیب در
ماههای تیر ،خرداد ،مرداد ،شهریور و اردیبهشت بیشترین میزان
میانگین رتبه را داشت .این جنس در ایران دیده شده ولی این
گونه مشاهده نشد و در اروگوئه ،فنالند ،سوئد ،یونان ،مسکو،
انگلیس ،ایرلند و الپلند (ناحیه شمال سوئد و نروژ و فنالند و
شوروی) دیده شده است.
 :Colobaea punctate-3در این تحقیق تعداد این گونه در
کل  00عدد که  30ماده ( )%02و  73نر ( )% 23بود .دارای رتبه
هشتم بین هشت گونه شناخته شدهاست .این گونه بهترتیب در
ایستگاههای سبزهرود رویان ،چمستان ،نور ،تیرکده ،ایزدشهر
بیشترین میزان میانگین رتبه را داشت .گونه فوق بهترتیب در
ماههای خرداد ،شهریور ،مرداد و تیر بیشترین میزان میانگین
رتبه را داشت .این جنس در ایران دیده شده ولی گونه مشاهده
نشده است .این گونه آسیایی-اروپایی میباشد و در انگلیس،
یوگسالوی ،اسکاندیناوی و شمال قزاقستان ،شرق سیبری ،سوئد
و دانمارک دیده شده است.
 :Pherbellia grisescens-4در این تحقیق تعداد این گونه
در کل  723عدد که  370ماده ( )%02و  300نر ( )% 50بود.
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دارای رتبه دوم بین هشت گونه شناخته شده است .این گونه به
ترتیب در ایستگاههای سبزهرود رویان ،چمستان ،نور ،ایزدشهر،
تیرکده بیشترین میزان میانگین رتبه را داشت .گونه باال بهترتیب
در تیر ،مرداد ،شهریور ،اردیبهشت و خرداد بیشترین میزان
میانگین رتبه را داشت ،پس در دما باال و رطوبت زیاد فعالیتشان
بیشتر شد .این گونه در ایران در خوزستان (دزفول) مشاهده
شده بود و در جای دیگری از ایران دیده نشده و در نروژ ،غرب
سیبری ،آمریکا شمالی هم دیده شده است.
 :Sciomyza dryomyzina-5در این تحقیق تعداد این گونه
در کل 03عدد که  32ماده ( )%03و  72نر ( )%23میباشند دارای
رتبه ششم بین  3گونه شناخته شدهاست .گونه باال بهترتیب در
ایستگاههای سبزهرود رویان ،چمستان ،نور ،ایزدشهر ،تیرکده
بیشترین میزان میانگین رتبه را داشت .این گونه بهترتیب در
تیر ،مرداد ،شهریور ،اردیبهشت و خرداد بیشترین میزان میانگین
رتبه را داشت .این گونه تاکنون در ایران دیده نشده ولی در دانمارک،
الپلند (ناحیه شمال سوئد و نروژ و فنالند و شوروی) بریتانیا
بزرگ ،اروپا مرکزی ،آالسکا و شمال آمریکا دیده شده است.
 :Sciomyza testacea-6در این تحقیق تعداد این گونه در
کل  730عدد که  32ماده ( )%07و  375نر ( )%53بود .دارای
رتبه سوم بین  3گونه شناخته شدهاست .گونه فوق بهترتیب در
ایستگاههای سبزهرود رویان ،چمستان ،نور ،ایزدشهر ،تیرکده
بیشترین میزان میانگین رتبه را داشت .این گونه بهترتیب در
ماههای مرداد ،تیر ،شهریور ،خرداد و اردیبهشت بیشترین میزان
میانگین رتبه را داشت ،پس در دما باال و رطوبت زیاد تعدادشان
بیشتر میشد .این گونه در ایران دیده نشده است ولی در سوئد،
جمهوری بالتیک ،ایتالیا و یوگسالوی دیده شده است.
Tribe: Tetanocerini

 :Sepedon sphegae-7در این تحقیق تعداد این گونه در
کل  02عدد که  30ماده ( )%02و  75نر ( )%20بود .دارای رتبه
هفتم بین  3گونه شناخته شدهاست .گونه فوق بهترتیب در
ایستگاههای چمستان ،سبزهرود رویان ،نور ،ایزدشهر ،تیرکده
بیشترین میزان میانگین رتبه را داشت .این گونه بهترتیب در
ماههای مرداد ،شهریور ،تیر و خرداد بیشترین میزان میانگین
رتبه را داشت ،در نتیجه دما باال و رطوبت کمتر فعالیتش بیشتر
میشد .در ایران در خوزستان (دزفول) به وفور و تعدادی هم در
سواحل دریاچهخزر مشاهده شده و این گونه گرمادوست است و
تحملش نسبت به دما باالست ،در تایید مطلب ،این گونه در
خوزستان که میانگین دمای آن نسبت به مازندران اختالف زیادی
دارد ،گونه غالب است و در ماه مرداد فراوانی این گونه بیشتر
33

میشود .در دانمارک ،جنوب سوئد ،شمال آفریقا ،ترکیه ،شرق و
مرکز آسیا ،مغولستان ،شرق دور و ژاپن دیده شده است.
 :Tetanocera lapponica -8در این تحقیق تعداد این گونه
در کل  332عدد که  02ماده ( )%00و  27نر ( )%22بود .دارای
رتبه چهارم بین  3گونه شناخته شدهاست .گونه فوق بهترتیب در
ایستگاههای سبزهرود رویان ،چمستان ،نور ،ایزدشهر ،تیرکده
بیشترین میزان میانگین رتبه را داشت .این گونه بهترتیب در
ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور بیشترین میزان
میانگین رتبه را داشت ،پس دما پایین و رطوبت باال شرایط مناسب
برای فعالیت این گونه است .در ایران در دزفول مشاهده شده و
در آسیا ،اروپا ،روسیه ،مغولستان ،شوروی ،بلژیک دیده شده است.
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