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چکیده
مگسهای  Lauxaniidaeبا داشتن حدود  1800گونه توصیف شده یکی از بزرگترین و متنوعترین خانوادههای دوباالن بهحساب
میآیند .اغلب گونههای این خانواده در مناطق جنگلی ،روی درختچهها ،درختان و برگها فعالیت میکنند و اغلب در مرحله الروی پوسیدهخوار
هستند و در زیر برگهای افتاده ،علف های در حال پوسیدن ،زیر پوست تنه درختان در حال تجزیه و در النه پرندگان یافت میشوند .تا قبل از این
تحقیق  32گونه از این مگسها از ایران گزارش شده بود .طی این تحقیق در سالهای  1395و  1396روی فون مگس خانواده Lauxaniidae

در منطقه طالقان (استانهای البرز و قزوین) 10 ،گونه از پنج جنس (،Minettia hyrcanica ،Minettia fasciata ،Homoneura sp.
،Sapromyza hermonensis ،Sapromyza biordinata ،Sapromyza afghanica ،Calliopum caucasicum ،Minettia bulgarica
 Eusapromyza martinekiو )Eusapromyza multipunctataاز این خانواده از مکانهای مختلف منطقه جمعآوری و شناسایی گردید .از
میان گونههای مذکور ،گونه  Sapromyza hermonensisبرای اولینبار از ایران گزارش میگردد.
کلمات کلیدی :فونستیک ،دوباالن ،Lauxaniidae ،طالقان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

saeedmn2005@gmail.com
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مطالعه فون مگسهای خانواده ) Lauxaniidae (Insecta: Dipteraدر منطقه طالقان

مقدمه
مگسهاي خانواده  Lauxaniidaeمتعلق به زيرراسته Brachycera

بوده و با داشتن حدود  1800گونه توصيف شده يكي از خانوادههاي
بزرگ راسته دوباالن در دنيا هستند ( Leeو  .)2015 ،Hanاعضاي اين
خانواده در مناطق گرمسيري نواحي پالئاركتيك (،)Palaearctic
نئاركتيك ( )Nearcticو اورينتال ( )Orientalتنوع بااليي داشته ولي
تحقيقات نشان ميدهد كه در مناطق معتدلتر بهشدت از تنوع آنها
كاسته شده بهطوريكه كمتر از  180گونه از خانواده مذكور از اروپا
گزارش شده ( )2003 ،Merzو در منطقه نئوتروپيكال حدود 400
گونه از  62جنس شناسايي شده است ( Amorimو همكاران.)2002 ،
حشرات اين خانواده داراي بدن كوچك بوده و بهندرت طول آنها به
 6ميليمتر ميرسد .رنگ بدن اغلب گونهها زرد و پشت قفسه سينه
محدب ميباشد .اطراف دهان فاقد موي ويبرسا ( )Vibrassae setaو
داراي چشم ساده ميباشد .موهاي پشت عمودي در سر داراي همگرايي
بوده و شاخك از سه بند تشكيل شده است كه بند سوم از بند دوم
بلندتر ميباشد .بالها رشد مناسبي داشته و طويلتر از قفسه سينه
است .ساق پاها در برخي از موارد داراي يك يا تعداد بيشتري موهاي
پشتي در قسمت ماقبل انتهايي ميباشد ( .)1987 ،Shewellاغلب
گونههاي اين خانواده در مناطق جنگلي روي درختچهها ،درختان و
برگها يافت ميشوند ولي در مراتع كمتر ديده ميشوند ( Amorimو
همكاران .)2002 ،الروها اغلب پوسيدهخوار هستند ولي در زير برگهاي
افتاده ،علفهاي در حال پوسيدن ،زير پوسته تنه در حال تجزيه و در
النه پرندگان و پستانداران پيدا ميشوند ( Silvaو .)2008 ،Mello
تعداد كمي از گونهها بهعنوان گياهخوار بر روي ريشه ،ساقه و برگهاي
يونجه گزارش شده است ( .)1977 ،Millerمگسهاي اين خانواده
ميتوانند با توجه به زيستشناسي و رژيم غذايي ،بهعنوان يكي از
عوامل تجزيه كننده موثر در چرخه مواد در انواع زيستگاههاي مرتعي
و جنگلي محسوب شوند ( )2004 ،Merzولي با وجود تراكم باالي
جمعيتي و اهميت آشكار در تجزيه مواد گياهي ،اعضاء اين خانواده به
اندازه كافي شناخته نشدهاند و مطالعات انجام شده در ايران روي اين
خانواده نشانگر اين واقعيت است كه شناسايي گونهها بسيار اندك و
مربوط به چند منطقه محدود ميباشند )1985( Papp .گونه Minettia
) bulgarica (Papp, 1979را از كهكيلويه و بويراحمد و Sapromyza
) biordinata (Czerny, 1932را از استانهاي تهران ،فارس ،لرستان،
چهارمحال و بختياري و همدان گزارش نمود)1996( Shatalkin .
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گونههاي  Sapromyza apicalis Loew, 1847را از استانهاي البرز
(طالقان) ،تهران ،خراسان رضوي و خراسان جنوبيS. afghanica ،
 Papp, 1979را از استان تهران S. persica Shatalkin, 1996 ،را از
استان گلستان و  S. ravida Shatalkin, 1996را از استان آذربايجانشرقي
گزارش نمود )1998( Shatalkin .گونههاي Eusapromyza martineki
 Shatalkin, 1998را از استان البرزSapromyza talyshensis ،
) (Shatalkin, 1998از استاني نامشخص ( )Doshi Golestan farestو
 Minettia hyrcanica Shatalkin, 1998را از استان تهران توصيف و
گونه  Sapromyza transcaucasica Czrny, 1932را براي اولينبار از
ايران و استان البرز (كندوان) گزارش نمود )2000( Shatalkin .گونه
 Sapromyza transcaspica Shatalkin, 2000را از استان البرز
(كندوان) توصيف و ( S. cerata Shatalkin, 1996استان نامشخص) را
براي فون ايران گزارش نمود )2008( Gilasian .گونه Eusapromyza
 (Fallen, 1820( multipunctataرا از ايران و استان كرمانشاه گزارش
نمود Majnon Jahromi .و همكاران ( )2013گونههاي Homoneura
،Calliopum aeneum (Fallen, 1820) ،dentiventris Czerny, 1932
) Meiosimyza rorida (Fallen, 1820را از ايران و استان البرز (منطقه
كردان و ارنگه) گزارش نمودند Khaghaninia .و همكاران ()2014
گونههاي )Calliopum caucasicum ،Calliopum aeneum (Fallén, 1820
)،Minettia hyrcanica (Shatalkin, 1998) ،(Shatalkin, 1995
) Minettia lupulina (Fabricius, 1787و Sapromyza biordinata
) (Czerny, 1932را از ايران و استان آذربايجانشرقي (منطقه هوراند)
گزارش نموده اند .كريمي ( )2016گونههاي Homoneura notata
)،Calliopum caucasicum (Shatalkin, 1995) ،(Fallen, 1820
)Minettia bulgarica ،Meiosimyza platycephala (Loew, 1847
)Minettia longipennis ،Minettia inusta (Megen, 1826) ،(Papp, 1979
)،Minettia tabidiventris (Rondan, 1877) ،(Megen, 1826
)Sapromyza talyshensis ،Minettia fasciata (fallen, 1820
) Tricholauxania praeusta (Fallen, 1820) ،(Shatalkin, 1998و
) Peplomyza litura (Megen, 1826را از استان گيالن گزارش نموده
است .بنابراين تاكنون  32گونه از اين خانواده از ايران گزارش شده
است .منطقه طالقان حد فاصل استان البرز و قزوين بوده و حدود
120هزار هكتار وسعت داشته و داراي پوشش گياهي غني و ارتفاعي
بين  1500تا  4400متر ميباشد و بهعلت قرار گرفتن منطقه مذكور
در تالقي ناحيه رويشي خزري با ناحيه ايرانو -توراني است داراي
پوشش گياهي متنوع و چشمگيري است .با توجه به اينكه
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تاكنون مطالعات زياد ي بر روي فون اين حشرات در منطقه طالقان
صورت نگرفته است و تنها دو گونه از اين خانواده از اين منطقه گزارش
شده است ،بررسي فون مگسهاي خانواده  Lauxaniidaeدر منطقه
طالقان موضوع اين تحقيق است.

مواد و روشها
يكي از معمولترين روشهاي شكار حشرات ،جمعآوري آنها با
تور حشرهگيري استاندارد ميباشد .بهمنظور جمعآوري مگسهاي
خانواده  ،Lauxaniidaeنمونهبرداري از روي گياهان مختلف و مناطق
مختلف طالقان (جدول  )1طي سالهاي  1395تا  1396و در هشت
تاريخ ،96/4/23 ،96/3/18 ،95/6/28 ،95/5/27 ،95/4/24 ،95/4/17
 96/4/30و  96/6/17صورت گرفت و پس از اطاله كردن جهت شناسايي
به آزمايشگاه حشرهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين – پيشوا
منتقل شد.
جدول  :1مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری منطقه طالقان
ایستگاه

طول و عرض

ارتفاع از سطح

نمونهبرداری

جغرافیایی

دریا (متر)

حسن جون
سيد آباد
كشرود
خسبان
دنبليد
خوزنان
زياران

" 36°11عرض شمالي و
" 50°45طول شرقي
" 36°12عرض شمالي و
" 50°44طول شرقي
" 36°12عرض شمالي و
" 50°38طول شرقي
" 36°11عرض شمالي و
" 50°47طول شرقي
" 36°12عرض شمالي و
" 50°42طول شرقي
" 36°07عرض شمالي  Nو
" 50°33طول شرقي
" 36°09عرض شمالي و
" 50°41طول شرقي

2050
2200
2000

در منطقه پالئاركتيك (2000 ،Shatalkin؛  Schachtو همكاران2004 ،؛
 )2004 ،Merzصورت گرفت.

نتایج
در اين مطالعه ،در مجموع  10گونه متعلق به پنج جنس از
مگسهاي اين خانواده از منطقه طالقان جمعآوري گرديد .ليست
گونههاي جمعآوري شده بهشرح زير است:
گونه
نمونههاي جمعآوري شده ،♀3 :دنبليد.96/4/30 ،
مشخصات :اندازه بدن  3ميليمتر ميباشد .بدن كامالً زرد رنگ ،شاخك
زرد رنگ و موي آريستا با مويچههاي طويل كه عرض مويچهها بيش
از نصف عرض بند سوم شاخك است .بال بر روي رگبالهاي عرضي
 r-mو  dm-cuداراي لكه تيره ميباشد .سه جفت موي پشتي -مركزي
پس درز و شش رديف موي  acوجود دارد كه موهاي دو رديف وسط
قويتر و دو برابر طول رديفهاي كناري است .با توجه به اينكه براي
شناسايي گونههاي اين جنس نياز به مطالعه اندام تناسلي حشره نر
ميباشد لذا امكان شناسايي تا سطح گونه وجود ندارد.
Homoneura sp.

گونه )Minettia fasciata (Fallen, 1826

نمونههاي جمعآوري شده ،♀5 :دنبليد 95/4/17 ،؛  ،♀4همان مكان،
95/5/27؛  ،♀1 ،♂1كشرود95/6/28 ،؛  ،♀4همان مكان95/5/27 ،؛
 ،♀1 ،♂1سيدآباد95/6/28 ،؛  ،♂1همان مكان96/3/18 ،؛  ،♂1همان
مكان96/4/23 ،؛  ،♀1خسبان96/3/18 ،؛  ،♀3همان مكان.96/6/17 ،
گونه Minettia hyrcanica Shatalkin, 1998

2050

نمونههاي جمعآوري شده ،♀2 ،♂5 :كشرود96/4/30 ،؛  ،♀1سيدآباد،
/5/27؛  ،♂1خسبان.96/4/30 ،

2100

گونه Minettia bulgarica Papp, 1981

1650
1830

شناسايي مگسهاي اين خانواده با استفاده از خصوصياتي مانند
نقش و نگار بال ،وجود لكه در سر ،قفس سينه و شكم ،تعداد ،محل و
نوع قرار گرفتن موها بر روي سر ،قفسهسينه و شكم و مخصوصاَ شكل
ژنيتالياي حشره نر و با استفاده از كليد جنس و گونههاي Lauxaniidae

نمونههاي جمعآوري شده ،♀1 ،♂1 :دنبليد.95/4/17 ،
گونه )Calliopum caucasicum (Shatalkin, 1995

نمونههاي جمعآوري شده ،♀5 :دنبليد95/4/17 ،؛  ،♀4همان مكان،
95/5/27؛  ،♀1كشرود95/5/27 ،؛  ،♀1 ،♂7همان مكان95/6/28 ،؛
 ،♀3سيدآباد95/4/17 ،؛  ،♂1همان مكان.95/6/28 ،
گونه Sapromyza afghanica Papp, 1979

نمونههاي جمعآوري شده ،♀1:دنبليد96/4/23 ،؛  ،♀1 ،♂4همان
مكان96/4/30 ،؛  ،♂2خسبان.96/4/30 ،
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گونه Sapromyza biordinata Czerny, 1932

گونه )Eusapromyza multipunctata (Fallen, 1820

نمونههاي جمعآوري شده ،♀2 :دنبليد96/3/18 ،؛  ،♂1همان مكان،
96/5/27؛  ،♀1 ،♂2كشرود96/4/30 ،؛  ،♀1سيدآباد95/5/27 ،؛
 ،♀2 ،♂5خسبان96/3/18 ،؛  ،♀3همان مكان.96/4/30 ،

نمونههاي جمعآوري شده ،♀1:دنبليد95/5/27 ،؛  ،♀1همان مكان،
96/4/30؛  ،♀2 ،♂1كشرود96/3/18 ،؛  ،♀2 ،♂6سيدآباد95/6/28 ،؛
 ،♀9 ،♂4همان مكان95/5/27 ،؛  ،♀1خسبان.96/4/30 ،

گونه Sapromyza hermonensis Yarom, 1990

نمونههاي جمعآوري شده ،♀1 ،♂1:كشرود.96/4/30 ،
شكلشناسي :پيشاني و صورت زرد رنگ ،پالپها سياه رنگ ،داراي دو
جفت موي اربيتال ،قسمت پايه موهاي اربيتال جلويي داراي يك جفت
لكه سياه رنگ (شكل  ،)B-1شاخك زرد رنگ و يك سوم انتهايي بند
سوم شاخك سياه رنگ ،آريستا سياه رنگ و داراي مويچههاي بسيار
كوتاه .داراي  3جفت موي پشتي -مركزي پس درز ،موهاي Acrostical
معموالً در دو رديف (ولي گاهي موهاي پراكنده خارج از رديف نيز
ديده ميشود) ،داراي دو موي  ،Sternopleuralپاها كامالً زرد رنگ،
بال زرد رنگ ،شكم زرد رنگ و فاقد لكه مشخص (شكل .)A-1
سورستويلوس در ژنيتالياي نرها كوتاه و محدب ،طول پارامرها از
سورستويلوس تجاوز نميكند (شكل .)C-1

شکل  )A( ،Sapromyza hermonensis :1حشره کامل ،نمای پهلویی ،نوار
مقیاس 1 :میلیمتر ( )Bسر ،نمای پشتی ،نوار مقیاس 0/5 :میلیمتر
( )Cژنیتالیای حشره نر ،نمای شکمی ،نوار مقیاس 0/1 :میلیمتر
گونه Eusapromyza martineki Shatalkin, 1998

نمونههاي جمعآوري شده :خوزنان.96/3/18 ،
426

بحث
براساس بررسي منابع صورت گرفته ،تا قبل از تحقيق حاضر
تعداد  32گونه متعلق به  9جنس از خانواده  Lauxaniideاز ايران
گزارش شده است (كريمي .)1395 ،طي مطالعاتي كه در طول سال
 1395و  1396در منطقه طالقان (استانهاي البرز و قزوين) انجام
گرفت  10گونه متعلق به پنج جنس جمعآوري شد .در اين تحقيق
يك گونه از جنس ( Homoneuraداراي دو گونه در ايران) ،جمعآوري
شده است .همچنين يك گونه از جنس  Calliopumمورد شناسايي
قرار گرفت .اين جنس داراي  10گونه در مناطق پالئاركتيك ميباشد.
از جنس  Calliopumگونه  C. aeneumتوسط  Majnoon Jahromiو
همكاران ( )2013و  C. caucasicumتوسط  Khaghaniniaو همكاران
( )2014از ايران گزارش شده است .در تحقيق حاضر دو گونه از جنس
 Eusapromyzaنيز جمعآوري شده است .اين جنس داراي پنج گونه
در منطقه پالئاركتيك ميباشد كه همين دو گونه جمعآوري شده در
اين تحقيق قبالً از كشور ايران گزارش شدهاند (.)2008 ،Gilasian
سه گونه از جنس  Minettiaاز منطقه طالقان جمعآوري شده
است كه جنس اخير داراي  34گونه در منطقه پالئاركتيك بوده و
يكي از بزرگترين جنسهاي خانواده  Lauxaniidaeبهحساب ميآيد.
گونه  Minettia bulgaricaتوسط M. hyrcanica ،)1985( Papp
توسط  )1998( Shatalkinو  Minettia lupulinaتوسط Khaghaninia
و همكاران ( )2014و گونههاي M. fasciata ،M. longipennis ،M. inusta
و  M. tabidiventrisتوسط كريمي ( )1395از ايران گزارش شده اند.
بنابراين تاكنون هفت گونه از اين جنس از ايران گزارش شده است.
همچنين سه گونه از جنس  Sapromyzaجمعآوري شده است .جنس
 Sapromyzaيكي از بزرگترين جنسهاي خانواده Lauxaniidae
ميباشد و تاكنون  10گونه از اين جنس از كشور ايران گزارش شده
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