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 چکیده

 شوند.ي زنگ شناخته میاهم عمومی مگسبا نا و ه در سطح جهان داشتهدپراکنش گستر Psilidae خانواده دوباالن
به  توجهبا عنوان آفات زراعی مطرح هستند.ها نیز بهو برخی از آن بودهخوار گیاه هاي این خانوادهتمامی گونهالروهاي 

 1392- 1388هاي که طی سال یهاي دوباالن موجود در مجموعه حشرات، نمونهدر ایران این خانواده ناشناخته ماندن فون
شناسایی  Psilidaeخانواده که  ندآوري شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتشرقی جمعز مناطق مختلف استان آذربایجانا

زیرخانواده شناسایی شدند که  دوجنس متعلق به  دوگونه از  چهاربار در ایران مورد مطالعه قرار گرفت و براي اولینو 
 .Chamaepsila atra (Meigen, 1826) ،Cشامل ( هاي شناسایی شدهنهگو. باشندها براي فون کشور جدید میهمه آن

nigricornis (Meigen, 1826) ،C.  rosae (Fabricus, 1794)  وChyliza leptogaster (Panzer, 1798) کلید شناسایی . باشندمی
یکی از  )مگس هویج( C. rosae (Fabricius, 1794) گونه است. همراه تصاویر مربوطه ارایه شدههاي مورد مطالعه بهگونه

  گردد.می بار از ایران گزارشکه طی این مطالعه براي اولین شودآفات هویج، کرفس و جعفري محسوب می
  

  ایران.، شرقیآذربایجان استان مگس هویج، هاي زنگ،مگس کلیدي: هايواژه
 

  مقدمه
ــانواده  ــس Psilidaeخ ــگ) (مگ ــاي زن ــیش از   1ه ــا ب ب

زیرخــانواده   ســه  مشــتمل بــر  ان در جهــ گونــه  400
)Chylizinae ،Psilinae  وBelobackenbardia ( ــی از یکــــــ

  محســوب  2یافتــهتکامــلهــاي کوچــک دوبــاالن خــانواده
ــی ــودم ــ(فر ش ــاتالکین ی ــه  .)2008دبرگ و ش در مقایس

                                                             
١Rust flies 
٢Cyclorrhapha 

کمـی روي فـون    هـاي ، بررسـی یافتـه تکامـل با دوبـاالن  
شناســی ایــن دوبــاالن در جهــان صــورت     و زیســت

ــه اســ  ــانی  گرفت ــه میزب ــراکنش ت و دامن ــیاري و پ بس
ــن خــانواده مشــخص نیســت  ــراد ای ــه ،ازاف ــه طــوريب ک

فــون ایــن دوبــاالن در اغلــب کشــورها و منــاطق جهــان  
ــا کمتــر شــناخته شــده  ــین و مــک( اســتناشــناخته ی آلپ

ــاران  ــاتالکین ، 1989و  1981همکــ ــیانو ، 1986شــ ســ
ــوازا 1996، گـــوت 1989 ــال 1998، آیـ ، بـــوك و مارشـ
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و  2009اســــتاري  ، 2006پ و همکــــاران  پــــا، 2006
ــاران  ــایگبجرگ و همک ــه   ).2011ب ــی ک ــات مهم از مطالع

ــان و مخصوصــا  ــانواده در جه ــن خ ــه  در روي ای   منطق
تـوان بـه مـوارد    اسـت مـی  صـورت گرفتـه   1آرکتیـک پاله

ــرد:   ــاره کـ ــر اشـ ــدل زیـ ــالچنـ ــت  ،1975 در سـ زیسـ
شناســی ایــن دوبــاالن را مــورد بررســی قــرار داد.      

هـاي زنـگ   هـاي مگـس  کلیـدي بـراي گونـه   ) 1996گوت (
ــه داد.    ــا ارای ــرب اروپ ــمال غ ــوازا (آش ــدي 1998ی ) کلی

ــنس  ــراي ج ــوك و    ب ــرد. ب ــه ک ــانواده تهی ــن خ ــاي ای ه
هـاي زنـگ هلنـد را    فـون مگـس   2002 سـال  درمارشال 

 Loxocera هــايجــنس 2006و در ســال  نــدمعرفـی کرد 

Meigen, 1803  وPsila Meigen, 1803   از ایـــــن
در آمریکـــــاي شـــــمالی و منطقـــــه     اده راخـــــانو 

ــکوهول ــد  2آرکتیــ ــرار دادنــ ــازنگري قــ ــورد بــ  و مــ
) چنـــد گونـــه جدیـــد از 2008فریـــدبرگ و شـــاتالکین (

  . براي فون دنیا معرفی کردند را فلسطین اشغالی
ــانواده  مگــــس ــه باالخــ ــق بــ ــگ متعلــ ــاي زنــ هــ
Diopsoidea هــاي ریخــتو بــا دارابــودن ویژگــی بــوده-

ــه  ــر ب ــور مشــخص ازشناســی زی ــ ط ــن  ایرس ــراد ای اف
ــی   ــایز م ــانواده متم ــوندباالخ ــا   ش ــدن عموم ــدازه ب : ان

 شــکل،مخروطــی)، میلیمتــر 8تــا  3کوچــک تــا متوســط (
فاقـد  صـیقلی و  ، بـدن  درخشـان و  روشن تـا تیـره   رنگ
ــه، مــو ــه رهــاي رشــد یافت ــال در ناحی ــازوییگب ــال ب  ب

ــتگی داراي  ــاران (مـــک )1(شـــکل شکسـ آلپـــین و همکـ
ــا  1981 ــوازا 1989ت ــاتالکین   ،1998، آی ــدبرگ و ش فری
ــد شــاخک   ).2008 ــین بن ــ دردوم ــاالیی -انیقســمت می ب

ــک  ــکاف باریـ ــود داراي شـ ــال ،خـ ــوب  3درز پتیلینـ خـ
  بــال کنــاري بــال در محــل نزدیــک بــه  گ، ررشــد کــرده

ــوش ــوردگی جـ ــا رگخـ ــال زیآن بـ ــاري داراي بـ رکنـ
ــامال آشــکار، ر   ــدگی ک ــال بری ــه   2CuA+1گب ــیده ب نرس

ــال  ــایینی ب ــ محــو حاشــیه پ ــیش، دهش ــردهپ بســیار  4گ

                                                             
١Palaearctic 
  ٢Holearctic 
 ٣Ptilinal 
 ۴Pronotum 

 یـــک داراي 5پهلـــویی-پشـــتیصـــفحه  ،کوچـــک شـــده
قـرار  6سـر هـاي سـاده نزدیـک فـرق    بزرگ و چشم موي

ــه ــدگرفت ــک ان ــی(م ــدبرگ و  1997ن آلپ ــاتالکین و فری ش
2008.(   

 

 
  

  (اصلی). Chyliza leptogaster (Panzer)بال چپ در گونه  -1شکل 

و  ریـز حشـره مـاده   شناسـی تخـم  با توجه به ریخـت 
ــاالن   ــایر دوب ــا س ــاهمقایســه آن ب ــوار گی ــین خ و همچن

هـاي  هـاي مگـس  شناسایی گیاهان میزبـان برخـی گونـه   
ــاه ــگ، گی ــاالن  زن ــن دوب ــودن ای ــودهخــوار ب و  محــرز ب

ــا و      ــکارگربودن الروه ــورد ش ــی در م ــاکنون گزارش ت
-هبــ .اســتنشــدهمشــاهده حشــرات کامــل ایــن دوبــاالن 

ــوري ــهط ــب الرو ک ــاياغل ــاالن   ه ــن دوب ــهای ــر  ک از نظ
ــدزیســت شناســی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه  درون  ،ان

-هـاي زیرزمینـی گیاهـان ماننـد ریشـه     ساقه و یـا انـدام  

ــره  ــاي ذخی ــازه ــدگی  اي و پی ــا زن ــه  و از آنه ــا تغذی ه
 ,Psila fimetaria (Linnaeus گونــه الرو ماننــد کننــدمــی

ــه  (1761 ــاقه و وندرکـ ــه سـ  Chamaepsila الرو گونـ

rosae (Fabricius, 1794)  برخـــی درون ریشـــه کـــه
ــی  ــه مـ ــدگی و از آن تغذیـ ــان زنـ ــدگیاهـ ــی و  کننـ (والـ

ــاران  ــدلر 1969همک ــاتالکین 1975، چن ــن ، 1986، ش دگ
، بــــــوك و 2006اســــــتربروك ، 1999 همکــــــارانو 

 Chamaepsila rosaeگونــــــه  .)2006مارشــــــال 

(Fabricius)  ــویج ــس هـ ــا مگـ ــم   7یـ ــات مهـ ــی از آفـ یکـ
د کــه بــا  شــومحصــوالت کشــاورزي محســوب مــی   

                                                             
 ۵Notopleuron 
 ۶Vertex 
 ٧Carrot fly 
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ــویج،    ــد هـ ــوالت ماننـ ــی محصـ ــه برخـ ــه از ریشـ تغذیـ
مســـتقیم جعفـــري و کـــرفس باعـــث ایجـــاد خســـارت 

ــتن محصــول)    ــین رف ــاهی از ب ــاهش محصــول و گ و (ک
اي گیـاهی  هـ بیمـاري ایجـاد زخـم و شـیوع    غیر مستقیم (

ــارچ ــد قــ ــ یماننــ ــاهش  اییو باکتریــ ــین کــ و همچنــ
ــورین و اســتادلر ( گــرددمــی )بازارپســندي محصــول گ

، 1990 فیــنچکــولیر و ، 1985 همکــارانجــود و  ،1984
اســـتربروك  ،1999 همکـــاراندگـــین و ، 1993رامـــرت 

2006(.   
منظـور بررسـی احتمـال حضـور ایـن آفـت در ایـران،        به

ــه ــاالن موجــ نمون ــه دوب ــوط ب ود در مجموعــه هــاي مرب
منــاطق  از 1392تــا  1388هــاي کــه طــی ســال حشــراتی

ــتان  ــف اس ــان مختل ــع آذربایج ــرقی جم ــده  آوريش ش
  .ندبودند، مورد بررسی قرار گرفت

  
 هاواد و روشم

طـی   ،هاي زنگ شناسایی شده در ایـن بررسـی  مگس
از مناطق مختلف باغی، زراعـی،   1392تا  1388هاي سال

آوري شـده  جمعشرقی استان آذربایجانمرتعی و جنگلی 
وي اي کوچـک محتـ  ها داخل ظـروف شیشـه  بودند. نمونه
و هرکـدام داراي  شـده   هـداري درصـد نگ  75الکل اتیلیـک  

-برچسب مشخصات شـامل محـل، تـاریخ و روش جمـع    

  بودند. آوري کنندهآوري وهمچنین شخص جمع
هاي معتبر نظیر کلید ازها شناسایی نمونهبراي 
بایگبجرگ و همکاران ، 1988، وانگ 1986شاتالکین 

میکروسکپ نوري و ها با نمونه استفاده شد. 2011
خارجی سنجی و ریخت شناسیریختبینوکوالر بر پایه 

- شامل اندازه، رنگ، کتوتاکسی، شکل اندام هاآنو داخلی 

اندام تناسلی در برخی موارد بررسی هاي مختلف و 
-نمونه همه .مورد مطالعه قرار گرفتند) 2(شکل حشره نر 

 دانشگاه دانشکده کشاورزي شناسیحشره موزه در ها

   شوند.می ينگهدار تبریز
  
  

  نتایج
زیرخانواده  دوجنس متعلق به  دوگونه از  چهارعداد ت

 .شرقی به شرح زیر شناسایی شـدند از استان آذربایجان
جدیـد بـراي محصـوالت    آفـت  عنوان ها بهاز آنگونه  یک

هـاي شناسـایی   . گونـه گرددکشاورزي کشور معرفی می
 .Chamaepsila atra (Meigen, 1826) ،Cشــده شــامل (

nigricornis(Meigen, 1826) ،C. rosae (Fabricus, 1794)  و
Chyliza leptogaster (Panzer, 1798) باشند.می  

-هاي زنگ استان آذربایجـان هاي مگسکلید شناسایی گونه

  شرقی
) 1(شکل  dmکوچکتر از سلول  اي کوبیتالقاعدهسلول  .1

............................................ Chyliza leptogaster (Panzer)    
ــلول  - ــدهســـ ــالقاعـــ ــم و بـــــیش   اي کوبیتـــ   کـــ
  dm...................................................... .......2اندازه سلول هم
ــامال 2 ــا کــــــ ــیاه. ران پاهــــــ ــکل  ســــــ  3(شــــــ

  Chamaepsila atra (Meigen).....................................الف)....
  3..........................................................ران پاها زرد........... -
ــاژك 3 ــد اول تـــــــ ــامال . بنـــــــ ــیاه، کـــــــ   ســـــــ

ــاي مرکــب کوچــک چشــم ــرد  ه ، طــول ب) 3(شــکل و گ
ــوس  ــکل    6ادآگـ ــرض آن (شـ ــر از عـ ــر بزرگتـ  2برابـ

 Chamaepsila. nigricornis (Meigen) ...........................الف)

مرکـب بـزرگ و    هـاي بند اول تاژك اغلـب زرد، چشـم   -
برابـر بزرگتـر    4طول ادآگوس  ج) 3(شکل  نسبتا کشیده

ــکل   ــرض آن (شـــــــــــــــــــ  2از عـــــــــــــــــــ
  Chamaepsila. rosae (Fabricus)....................................الف)

  

  
 Chamaepsila -الفاندام تناسلی خارجی حشره نر:  -2 شکل

nigricornis (Meigen) ب- Chamaepsila rosae (Fabricus) .(اصلی)  
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هـاي مـورد   شناسی، گیاهان میزبان و پراکنش گونـه ریخت
  مطالعه

 
 Chylizinaeزیرخانواده 

) و Chyliza Fallen, 1820این زیرخانواده داراي یک جنس (
  هــاي بــودن ویژگــی  بــا داراباشــد و گونــه مــی  116
سـر گـرد،    باشـد: شناسی زیر قابل شناسـایی مـی  ختری

هـا  و پـارامر یافتـه  رشـد  بـزرگ، سورسـتیلی   1آناترژیت
  ).2008(فریدبرگ و شاتالکین  )2(شکل  رفته

 
 Chyliza Fallen, 1820 جنس

هاي آن باشد که اغلب گونهگونه می 116این جنس داراي 
 هر چند هستند 3و ارینتال 2متعلق به مناطق آفروتروپیکال

(فریـدبرگ و   شـوند تعدادي نیز در سایر مناطق یافت می
  ).2008شاتالکین 

 
  د) 1(شکل  Chyliza leptogaster (Panzer, 1798) گونه
شـاخک  میلیمتـر، بنـد دوم    پـنج اندازه بدن شناسی: ریخت
سیاه رنگ  مانند بند اول تاژك)(زایده مو 4آریستا ،ايقهوه

پیشـانی و صـورت زرد،   ، سـفید پشت داراي موهاي کمو 
هـاي مرکـب   هاي مرکـب سـیاه، چشـم   قسمت پشت چشم

هاي صورت رشـدیافته، قفسـه   و کوچک، گونه گرد نسبتا
این ( رنگو بال دودي  سینه و شکم سیاه، پاها کامال زرد

مرکب کوچک نسبت به سـر،   هايگونه با دارابودن چشم
اي بودن بند دوم شاخک، از سایر و  قهوه رنگبال دودي

 د) 3(شـکل   )شـود آرکتیک متمایز میهاي منطقه پالهگونه
    .)2011ران (بایگبجرگ و همکا

هاي گیـاهی  الرو این حشره در ساقه گونه گیاهان میزبان:
Spiraea spp.  (اسـپیره)   از خـانوادهRosaceae  وOrchids 

spp.  (گل ارکیده) از خانوادهOrchidaceae  گال ایجاد مـی-

   ). 2011(بایگبجرگ و همکاران  کند

                                                             
 ١Anatergite 
 ٢Afrotropical 
 ٣ Oriental  
 ۴Arista 

-پالـه منطقـه  غربی  بخشاین گونه در  :پراکنش در جهان

 ).2009(استاري،  پراکنده استک آرکتی

 منطقـه شبسـتر  از مـاده   یـک : هاي مورد مطالعـه نمونه
ــاع   )48E 38'و  45° و N 14'و  °38( ــا ارتف ــر  1560ب مت
    .آوري شدجمع )16/3/90(

  
  Psilinaeزیرخانواده 

باشد و گونه می 210و  جنس ششاین زیرخانواده داراي 
سـر  جملـه  از شناسـی  هـاي ریخـت  با دارابـودن ویژگـی  

قابـل   ،یافتهها رشـد شکل، فاقد سورستیلی و پارامرمثلثی
  ).2008باشد (فریدبرگ و شاتالکین شناسایی می

  
  
 

  Chamaepsila Hendel, 1917  جنس
-ه(بـ  استجازي و همه داشتهگونه  50این جنس بیش از 

-. برخی محققین این جنس را بـه )5وتروپیکالئجز منطقه ن

انـد ولـی   معرفی کـرده  Psila Meigenعنوان زیرجنسی از 
آن را در جـنس   6تـر تخصصـی بندي اغلب محققین با رده

فریــدبرگ و  ،1988وانــگ ( انــدبنــدي کــردهبقــهط مســتقل
 ).2008شاتالکین 

  
  الف) 3(شکل  Chamaepsila atra (Meigen, 1826)گونه 
میلیمتـر. بـدن کـامال    ونـیم  سـه  اندازه بدن شناسی:ریخت
. ایـن  الف) 3(شکل  ا که زرد هستند)جز ساق پاههسیاه (ب

ــه   ــا دارابــودن ران و ســاق ســیاه از دو گون  .Cگونــه ب

nigricornis (Meigen)  وC. rosae (Fabricus)   کــه داراي
قابل تشـخیص اسـت. گونـه     ،ران و ساق زردرنگ هستند

 ,C. nigra Fallen گونه دیگر اروپـایی  مذکور بسیار شبیه

جفـت مـو در قسـمت     ارچهـ است و بـا دارا بـودن     1820
میانی گرده قابـل تشـخیص اسـت (گونـه نزدیـک بـه آن       

 ).1988(وانگ  باشد)جفت موي میانی گرده می سهداراي 

 گزارش نشده است. :گیاهان میزبان
                                                             

 ۵Neotropical 
 ۶Sensu stricto 
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هـاي مختلـف اروپـا    این گونه در بخـش  پراکنش در جهان:
(اسـتاري،   مخصوصا قسـمت مرکـزي آن پراکنـده اسـت    

2009.( 

ورزقـان  منطقـه  از یـک مـاده   : طالعـه هـاي مـورد م  نمونه
 1788با ارتفـاع   ) 31E'و  46° و N 41'و  38°( )چیچکلی(

 آوري شد.) جمع1/4/88متر (
  

  ب) 3(شکل  Chamaepsila nigricornis (Meigen, 1826)گونه 
سر، میلیمتر.  ونیمچهارتا  چهاراندازه بدن  شناسی:ریخت

ن گونـه بـا   ایـ  سـیاه، پاهـا زردرنـگ.    قفسه سینه و شکم 
 C. rosae هاي زیراز گونه نزدیک بـه آن ویژگیدارابودن 

(Fabricus)         قابـل تشـخیص اسـت: بنـد اول تـاژك کـامال
-هاي شکم کمهاي مرکب کوچک و گرد، کركسیاه، چشم

 ،، شکل اندام تناسلی خارجی حشره نـر )ب 3 (شکل پشت
. )الف 2(شکل  برابر بزرگتر از عرض آن 6طول ادآگوس 

قسـمت   هـاي جفت موي دونه همچنین با دارابودن این گو
قابـل   Chamaepsila هاي جنس از سایر گونه 7میانی گرده

 ).2008(فریدبرگ و شاتالکین  تشخیص است

هـاي گیـاهی   الرو این گونه از ریشه گونـه  :گیاهان میزبان
spp. Chrysanthemum   تغذیـه   8از خانواده گـل آفتـابگردان
  ).2009(استاري  کنندمی

هاي در بخشپراکنش وسیعی این گونه : پراکنش در جهان
 ).2009(استاري  داردمختلف اروپا 

شهرستان از دو ماده و یک نر : هاي مورد مطالعهنمونه
 1482با ارتفاع  )21E 37'و  47° و N 31'و  37°( جلفا

و  37°( شیرعجبشهرستان از  نریک ، )10/5/89(متر، 
'29 N 52'و  45° وE ( متر، 1318فاع با ارت )15/3/90( ،

و  38°( )چیچکلی( ورزقان   منطقهاز سه ماده و یک نر 
'41 N یک )، 12/5/91( متر، 1788با ارتفاع  )31'و  46° و

) با E 41'و  47° و N 17'و  38°(اهر شهرستان از ماده 
شهرستان از دو نر و دو ماده  ،)25/4/91( 2007ارتفاع 

                                                             
 ١Acrostical setae 
 ٢Asteraceae 

متر  1859با ارتفاع  )E 48' و 46° و N 53'و  38°(هوراند 
 .ندآوري شدجمع )20/3/92(

  
  ج) 3(شکل  Chamaepsila rosae (Fabricus, 1794)گونه 
میلیمتـر. سـر،   ونـیم  پـنج  تا پنجاندازه بدن  شناسی:ریخت

(شـکل   زردرنگو شاخک  قفسه سینه و شکم  سیاه، پاها
از گونـه   هـاي زیـر  این گونـه بـا دارابـودن ویژگـی     .ج) 3

قابـل تشـخیص     C. nigricornis (Meigen)بـه آن   نزدیـک 
و  بــزرگهــاي مرکــب ، چشــمزرداســت: بنــد اول تــاژك 

، شـکل انـدام تناسـلی    پشـت پـر هـاي شـکم   ، کـرك کشیده
برابـر بزرگتـر از    4طـول ادآگـوس    ،خارجی حشـره نـر  

 دو. این گونه همچنین با دارابـودن  ب) 2(شکل عرض آن 
ــه    ــایر گون ــرده از س ــانی گ ــوي می ــت م ــنس  جف ــاي ج ه

Chamaepsila  1988(وانگ  قابل تشخیص است.( 

جعفري، کـرفس و  الرو این گونه از ریشه  :گیاهان میزبان
  ).2009(استاري  کندهویج تغذیه می
هاي این گونه پراکنش وسیعی در بخش: پراکنش در جهان

و در  داردوتروپیکال) ئجز منطقه نه(ب جهانمختلف 
عنوان آفت مهم هویج معرفی شده بیشتر نقاط دنیا به

استاري و  2008فریدبرگ و شاتالکین ، 1988(وانگ  است
2009.( 

شهرسـتان   ازماده و یک نـر   یک: هاي مورد مطالعهنمونه
ــاع  ) 4E'و  47° و N 47'و  37°( هشــترود ــا ارتف  1650ب

 همراغـ شهرسـتان   از  نـر مـاده و دو  ، یک )3/5/88( متر،
 متـــر، 1979) بـــا ارتفـــاع  25E'و  46° و N 28'و  °37(
و  37°(از منطقـه کنـدوان   نـر   دوماده و  چهار، )1/6/90(
'44 N 18'و  46° وE  (   متـر،  2863بـا ارتفـاع )17/5/91 ،(

 و N 51'و  38°( ازشهرســتان هورانــددو مــاده و دو نــر 
پنج ماده و ، )10/3/91( متر، 1770) با ارتفاع  52E'و  °46

 و N 2'و  38°(پوشـان  یک نر از شهرستان تبریز، خلعـت 
و  ماده سه و )8/4/92( متر، 1591با ارتفاع  ) 23E'و  °64

و  47° و N 51'و  38°( هــاي ارســبارانجنگــلاز  نــر یــک
'5(E   1449با ارتفاع ) آوري شدندجمع) 10/4/92متر.  
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  هاي زنگ: حشره کامل مگس -3 شکل
   Chamaepsila atra (Meigen) حشره ماده -الف
   Chamaepsila nigricornis (Meigen) حشره نر -ب
   Chamaepsila rosae (Fabricus)حشره ماده  -ج
  (اصلی). Chyliza leptogaster (Panzer)حشره ماده  - د

  
   بحث

آرکتیـک پـراکنش   خـانواده در منطقـه هولـو   این افراد 
بیشتري نسـبت بـه سـایر منـاطق زیسـتی جهـان دارنـد        

). ســیانو 2009و اســتاري  2008فریــدبرگ و شــاتالکین (
مـانی را تهیـه   وهاي زنگ در کشور ر) لیست مگس1989(

 25) 2002گونـه بـود. بـوك و گـوت (     25کرد که شـامل  
) 2006گونه از کشور هلنـد گـزارش کـرد. اوسـتربروك (    

گونـه را در اروپـا      50شامل لیستی از افراد این خانواده 
ــدبرگ ــه نمــود. فری ــه از  11) 2008و شــاتالکین ( تهی گون

هاي زنـگ  فون مگس ولی فلسطین اشغالی گزارش کردند.
ایـن   انجـام  کـه بـا   مانده بـود در ایران تا کنون ناشناخته 

وري و گزارش آبار چهار گونه جمعبراي نخستین مطالعه
-که کشور ایران در منطقه هولو با توجه به این. دگردمی

داراي پـراکنش  نیـز  اي زنـگ  هآرکتیک قرار دارد و مگس
وسیعی در ایـن ناحیـه هسـتند و همچنـین تنـوع نـواحی       

دربرگیرنـده  زیستی ایـران و آب و هـواي متنـوع آن کـه     

بـا آب و  جنگلـی، مرتعـی، کـویري و کوهسـتانی      مناطق 
تعـداد  رسد نظر میباشد، بههواي سرد، معتدل و گرم می

یسـه بـا   در کشـور ایـران (در مقا   خـانواده این  هاي گونه
   باشد. عدد 30بیش از ها) سایر کشور

هـا  اهمیـت آن خوار بودن این دوباالن، با توجه به گیاه
آفـات محصـوالت کشـاورزي و عوامـل کنتـرل       عنوانبه

زنگ هايالرو مگس .گرددمیهاي هرز مطرح علفزیستی 
از  ،استها مورد بررسی قرار گرفتهشناسی آنکه زیست

(والی و  کننداهان مختلف تغذیه میساقه، پیاز و ریشه گی
، دگــن و 1986، شــاتالکین 1975، چنــدلر 1969همکــاران 
، بــوك و مارشــال  2006، اســتربروك 1999 همکــاران

2006.(  
(Linnaeus, 1761) Psila fimetaria  9راگیاهان سماز ساقه  

Juncus spp. مگس هویج از  ).2009(استاري  کندتغذیه می
نند هویج، جعفري و کرفس ما 10ریشه برخی چتریان

هاي مختلف جنس گونه ).2009(استاري  کندتغذیه می
Meigen, 1803Loxocera   11هاجگنساقه spp. Carex  را

با توجه  ).2002(بوك و مارشال  دهدمورد حمله قرار می
رسد اغلب نظر میهبها، به دامنه میزبانی برخی گونه

ی هستند و با تغذیه افراد این خانواده داراي ترجیح میزبان
-هاي گیاهی متعلق به یک جنس یا یک خانواده بهاز گونه

  هستند.  12رهواصورت محدود، چندخ
یکـی از  در جهـان،   بـا پـراکنش گسـترده     مگس هویج

 و شـده وب سها محکاريآفات مهم کشاورزي در سبزي
 قابلیت ایجاد خسارت به هویج، کرفس و جعفري را دارد

ت اقتصـادي ایـن دوبـال، تحقیقـات     با توجه بـه اهمیـ  که 
ــ ــادي ب ــت روي محصــوالت   هزی ــن آف ــرل ای ــور کنت منظ

ــویج (   .Daucus carota subspکشــاورزي خصوصــا ه

sativus(  گـورین و اسـتادلر    اسـت صورت گرفتـه)1984 ،
 ،1993، رامـرت  1990 فیـنچ ، کولیر و 1985جود و بردن 

بیشتر این تحقیقات مربـوط بـه    ).1999 همکاراندگین و 

                                                             
 ١Juncaceae 
 ٢Apiaceae 
 ٣Cypreaceæ 
 ۴Oligophagous 
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-آن بررسـی  از باشد و بعـد می 1990تا  1980هاي الس

 اســت.هـاي کمـی روي ایـن گونــه آفـت صـورت گرفتـه       
ــات ــین مطالع ــین همچن ــه   ،محقق ــوط ب ــان مرب روي گیاه

ولـی   سـت محصوالت کشاورزي این آفت متمرکز شـده ا 
هاي هرز از خـانواده چتریـان   میزبانی علف قابلیتروي 

هــویج خــوراکی و وحشــی هــاي غیــرمخصوصــا گونــه
)Daucus carota subspp.( صورت نگرفته است. ، تحقیقاتی

هاي بدست آمده مگس هـویج از ایـران مربـوط بـه     نهنمو
-چندین ناحیه مختلف از اسـتان آذربایجـان شـرقی مـی    

جز یـک منطقـه (تبریـز، خلعـت پوشـان)، در      هد که بنباش
 ،هــاي ارســبارانآوري ماننــد جنگــلســایر منــاطق جمــع

ــدارد.کــاري (هــویجســبزي  ، جعفــري و کرفس)وجــود ن
-احتماال این گونه بقاي خود را در این مناطق روي علـف 

اي از خانواده چتریان حفظ هاي هرز داراي ریشه ذخیره
هـاي هـرز مگـس هـویج     علـف  است. بررسی دامنـه کرده

هـاي  در زمینه مدیریت تلفیقـی علـف   گیربزکمک احتماال 
 منظوربهن تله دوگانه (گیاها زیستی هرز و عوامل کنترل

مگس هویج و یا استفاده از مگس هویج به منظـور  کنترل 
 از طرف دیگر، نمود.) خواهد هاي هرز میزبانکنترل علف

مگـس  هـاي هـرز میزبـان    با آگاهی و از بین بردن علـف 
  عمل آورد.جلوگیري به آنتوان از بقاي نسل ، میهویج

  
 گزاريسپاس

ا  از معاونت نویسندگان مقاله مراتب تقدیر خود ر
محترم پژوهشی دانشگاه تبریز به خاطر تامین بودجه 

از  الزم براي انجام این پژوهش ابراز می نمایند. همچنین
تایید  به خاطردکتر شاتالکین (دانشگاه مسکو، روسیه) 

از تمامی افرادي  و مطالعه این هاي زنگهاي مگسگونه
وعه هاي این دوباالن در مجمآوري نمونهکه در جمع

کمال تشکر را  ،حشرات دانشگاه تبریز نقش داشتند
  د.ندار
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Abstract 

Psilid flies have world wide distribution known with common name of Rust flies. All of their 

larvae are phytophagus, although some species are important crop pest, but they have not been 

studied and known in Iran. So, the collected insects from different parts of East Azerbaijan province 

during the years 2009-2013 were studied and the family Pesilidae was identified for the first time 

from Iran. In this study, four species, 2 genera and 2 subfamilies were identified which one of them 

is the pest of carrot being as a new record for the insect pest fauna of the country. Identified species 

are as follows: Chamaepsila atra (Meigen, 1826), C. nigricornis (Meigen, 1826), C.  rosae 

(Fabricus, 1794) and Chyliza leptogaster (Panzer, 1798).  

Key words: Rust flies, Carrot fly, East Azerbaijan province, Iran. 
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