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 چکیده

تیری زیرخانواده،یکی ازبیگر چهارجنسدر260توصیفشدهویگونه4000،بابیشازPhoridaeیهایخانوادهمگس

جینسPhoridaeهایمگسمنظورشناسای های بهرس بر،1388-1397هایباشد.ط سالدوباالنم یهایراستهخانواده
Megaselia Rondani, 1856 (Diptera: Phoridae)ان یا شید.شیری مختلیفمرتیی وجنگلی اسیتانایربای یانمنیاط در

میالیگیگییریاسیتانداردازرویانیوایگیاهیانوهم نیی ازطریی تلیهبااسیتاادهازتیوررهیرههایموردمطالیهنمونه
،Megaselia albicaudata (Wood, 1910)،*M. albocingulata (Strobl, 1906)گونه14تیداد،ای مطالیهط دراوریشدند.جمع

*M. angustiata Schmitz, 1936،*M. bovista (Gimmerthal, 1848)،*M. brevior (Schmitz, 1924)،*M. curvicapilla Schmitz, 

1947،*M. longiseta (Wood, 1909)،*M. oxybelorum Schmitz, 1928،*M. posticata (Strobl, 1898)،M. rufipes (Meigen, 

1804)،*M. stichata (Lundbeck, 1920)،*M. styloprocta (Schmitz, 1921)،*M. tama (Schmitz, 1926)وM. xanthozona 

(Strobl, 1892)بیارازبیرایاولیی اندشدهکهباعالمتستارهمهخصگونه11،ازای تیداد.ندشناسای گردیدای جنساز
نییگمربوطیههیایهم نی تصیاویرگونیهو پراکنشجغرافیای،هایشناسای شدهکلیدتاکیکگونهشوند.ایرانگگارشم 

.انداوردهشده

 .Phoridae،Megaseliaگگارشجدید،شری ،ایران،استانایربای انهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

یمتیلی بیهزیرراسیتهPhoridaeیهایخیانوادهمگس

Brachycera260توصییفشیدهویگونه4000،بابیشاز
،Sciadocerinae)زیرخیییییییانوادهچهیییییییارجییییییینسدر

Chonocephalinae،PhorinaeوMetopininae،)یکییییییییی از

)دیگنی باشدم 1دوباالنیهایراستهتری خانوادهبگر 
شناسی رزیستای خانوادهازنظ.(2018وموستووسک 

کیهالروهیایانازانیوایمنیابعبسیارمتنویاست.بطوری

                                                 
1
Diptera 

یالشیهازجملیهمیوادپوسییده،سیرگی ریوانیا ،غذای 
هییاتغذیییهدارانکوچییک،گیاهییانویییار رهییرا ومهییره

هییا،(.الروتیییدادزیییادیازگونییه1994)دیگنیی کننییدمیی 
زرویویاشکارگرهایاختصاصی هسیتندوا2وارهانگل

انوایمختلفموجودا ازجملهکیر خیاک ،رلیگون،کنیه
هییا،عنکبییو ،Boophilus microplus (Canestrini)ریییوان 

روکااند)صدپایان،هگارپایانوانوایرهرا گگارششده
،2001دیگنی وهمکیاران،1994دیگنی ،1984وهمکاران

(.2015،مییاکوروهمکییاران2014ابراهیمیی وهمکییاران

                                                 
2
Parasitoid  
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هییا،مییوادرهییرا کامییلازشییهدگیاهییان،اسیی وریییار 
کنندوهم نی مترشحهاجسادومدفویریوانا تغذیهم 

انیدبهعنوانشیکارگررهیرا کوچیکنییگمیرفی شیده
بگرگتری جینسMegaselia Rondaniجنس(.2001)دیگن 

ی جنسطولبدندرا(.1994دیگن )باشدم ای خانواده
،یسیمتکوتیاه1بیالکوسیتار متیر،کتادومیل یردود

پایعقب داراییکردیفمویرییگوییکییاپهت ساق
دوشاخهشیدهمیموال3بالدوردیفموهایضخیمور 

خیواری،ار خیواری،ییای)گییاهعادا متنیویتغذییهاست.
هیایایی شکارگری(دربی گونیهتغذیهازاجساد،انگل و

،دیگنی 2006)پولییدوریوهمکیارانشیودجنسدیدهم 
ایی هیایتیدادیازگونیه.(2010،دیگن وهمکاران2006

،Vespidaeهیییایخیییانوادهوارهبیییهعنیییوانانگیییلجییینس
Sphecidae ،Crabronidae ،MegachilidaeوPompilidaeاز

پولیدوریوهمکیاران)اندشدهمیرف Hymenopteraراسته

وMegaselia scalaris Loew, 1866هیییایگونیییه(.2001
Megaselia halterata (Wood, 1910) بیهعنیوانافیتییار

هم نییی و(Agaricus bisporus Lange)ایخییوراک دکمییه

زنبورعسیلیوارهانگلبهعنوانMegaselia scalarisگونه

(Apis mellifera meda) طیالب ونیداگیگارششیدهازایران(
.(1391،عبدیگودرزیوهمکاران1384و1382همکاران

گونیهاز400بییشازگونهداردکه1500ای جنسردود
،دیگنی 1993گگارششدهاست)دیگن 2منطقهپالئارکتیک

عمیلامیده،هیایبیهباتوجهبهبررسی (.2014ودروسکا
26فقی گگارشا مربوطبهایی جینسازاییرانتیاکنون

،زمان و1384و1382همکارانطالب و)استبودهگونه
،دیگنی وهمکیاران2007یودیگنی ریها ،1383همکاران
،2013کیاران،صادی وهم2013،ربیی وهمکاران2012

مطالییا ان یا گرفتیه(.a, b2019نمک خامنهوهمکاران
ررویای خانوادهبیانگرای واییییتاسیتکیهبدرایران

ومناط بسییاریدنباشاندکم ،هایشناسای شدهگونه

                                                 
1
Costa 

2
Palaearctic  

درانید.ایی تحقیی ازکهورمیوردبررسی ییرارنگرفتیه
دراسیتانMegaseliaجینس3مطالییهفونسیتیکارتباطبیا
ایی خیانوادهدر4تکمیلفیونبهمنظوروشری ایربای ان

 ایرانان ا گردید.


 ها مواد و روش
زا1388–97هیایهایمیوردمطالییهطی سیالنمونه

مختلیییفمرتیییی وجنگلییی اسیییتانیهمنطقیییههیییت
شیییر،کلیبییر،ع یی ،،شبسییترقشییری )زنییوزایربای ییان
بییااسییتاادهازتییورهییار(امومکیییدیگوریگییل،کنییدوان،
گیییریاسییتانداردازرویانییوایگیاهییانازجملییهرهییره

Apiaceae ،Astraceae،Caryophyllaceae،Lamiaceae،
Resedaceae،RonunculaceaeوTamaricaceaeوهم نی از

بیاغ شبسیتریمیالیگنصی شیدهدرمنطقیهیطری تله

داخلبطریانهرهاتهییکهایکهنمونه)شهرشرفخانه(

هادرالکلاتیلییکنمونهاوریشدند.جمعشد،بارتخلیهم 
ایکیییهدارایبرچسییی %درداخیییلفیییرو شیهیییه75

هیاازناسای نمونه،نگهداریشدند.درشبودندمهخصا 
سییینه،پییا،همهخصییا فییاهریبییدننظیییرسییر،یاسیی

هایمختلفبدنواندا تناسل خارج یسمت5کتوتاکس 

اسیالیدمیکروسیک  یبرایتهییهجنسنراستاادهگردید.
سیاعتدر1-2ازاندا جنس رهرهنر،ای اندا بهمد 

درصدشاا شدوس ستوس هیویربیرروی10پتاس
ازکلیییدهایشناسییای ال تثبیییتگردییید.بییرایشناسییای 

دیگنیی وهمکییارانو(2009و1989دیگنیی )میتبییرنظیییر
شناسییای وتاییییدنهییای توسیی اسییتاادهشیید.(2010)

عکسان ا گرفت.(نویسندهسو )Henry Disneyپروفسور

 Nikonهییابییااسییتاادهازدوربییی دی یتییالنمونییهیکلیییه

D5200ویبینوکیولرکهرSMZ 800N،توسی نصی بیود

6ژنیتالییاهیایهم نیی ترسییموتهیهگردیدنویسندهاول
جهتتیییی پیراکنش.توس نویسندهسو صور گرفت

                                                 
3
Faunistic study 

4
Fauna 

5
Chaetotaxy 

6
Genitalia  
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میتبیرمثیل،ازمنیابعدرمقیاسجهیان هاجغرافیای گونه
هیایشناسیای تمام گونیه.گردیداستااده(1991دیگن )

فسییوررسیی ملکیی وشناسیی پررهییرهیمییوزهشییدهدر
 کهیاورزیدانهیگاه دانهیکده گیروهگیاه گشیک ،میالن 

 در گونیه هیر از نیر رهیرهینمونه کی و (ICHMM)تبریگ

شوند.نگهداریم (UCMZ)کمبریج دانهگاه رهرا  موزه
 

 نتایج
 Megaselia albicaudataگونییه14دراییی مطالیییه،

(Wood, 1910)،*M. albocingulata (Strobl, 1906)،*M. 

angustiata Schmitz, 1936،*M. bovista (Gimmerthal, 

1848)،*M. brevior (Schmitz, 1924)،*M. curvicapilla 

Schmitz, 1947،*M. longiseta (Wood, 1909)،*M. 

oxybelorum Schmitz, 1928،*M. posticata (Strobl, 1898)،
M. rufipes (Meigen, 1804)،*M. stichata (Lundbeck, 

1920)،*M. styloprocta (Schmitz, 1921)،*M. tama 

(Schmitz, 1926)وM. xanthozona (Strobl, 1892)  ازایی

گونهکیه11اوریوشناسای شد.ازای تیدادجنسجمع

بیارازاییرانبرایاولیی اندباعالمتستارهمهخصشده
ترتیی ریرو الابیالیسیتهیابیهگونیهشوند.گگارشم 

اند.شده




)جنس نر( های مورد مطالعه ی گونهکلید شناسای
(و2009و1989دیگنی )هایافترایی برگرفتیهاز)ویژگ 

((2010دیگن وهمکاران)
هیایمنطقیه:ای کلیدبیرایتییدادمحیدودیازگونیهنکته

هیایتدوی شدهاست.درصور وجیودگونیهپالئارکتیک
استاادهشود.ترجامعبیهتربایدازکلیدهای



)شیکلومتیور بیگر 2هی وپیژیو 1متاپاندریو یس-1
4-c،d)....................................................M. xanthozona
2.............طبیی هی وپیژیو بهشکلیسمتاپاندریو -

                                                 
1
Epandrium 

2
Hypopygium 

بهسمتپیایی خمیدهو4پروکتی رترازبگر 3سرس -2
M. tama.........................................................(b-4)شکل

3......................................پروکتی رازترکوچکسرس -
دارایدارایتیدادیموهایرییگوگیاه 5مگوپلورون-3

4.........................................کیاچندعددمویضخیم.ی
8..................................................مگوپلورونبدونمو...-
5.........مویضخیم.مگوپلورونردایلداراییکعدد-4
7................مگوپلورونفق دارایتیدادیموهایریگ-
زردرنی،،هی وپیژییو ماننیدروشی و6هیالترانتهای-5

f.......................................................M. stichata-3شکل
،هی وپیژیییو ایرنیی،هییالترتیییرهویهییوهانتهییای-

6..............................................................................متااو 
بلنییدترازطییولسییط پهییت اپانییدریو ،7انییالتیییو -6

d..............M. albocingulata-1هی وپیژیو مانندشکل

،تیرازطیولسیط پهیت اپانیدریو انالتیو کوتیاه-
d.................M. curvicapilla-2هی وپیژیو مانندشکل

بیگر وسیط پیایین اندارایخارهیایرییگ،8البال-7
b......................M. posticata-3هی وپیژیو مانندشکل

پایین انبدونخیار،هی وپیژییو البالکوچکوسط -
h.......................................M. styloprocta-3مانندشکل

شکمدارایموهایبلندوضخیم،1-6بند9هایترژیت-8
d..........................M. rufipes-3هی وپیژیو مانندشکل

،موهییایبلنییدوضییخیمفایییدهییایشییکمترژیییت-
9........................................................متااو هی وپیژیو 

خییارمهییخصدریییکردیییفدریسییمت4-5وجییود-9
ایرانپایعقب ،هی وپیژیو ماننیدشیکلزیری یاعده

2-f................................................................M. longiseta
،ایرانپیایعقبی خاردریسیمتزییری یاعیدهایدف-

10......................................................متااو هی وپیژیو 

                                                 
3
Cerci 

4
Proctiger 

5
Mesopleuron 

6
Haltere 

7
Anal tube 

8
Labella 

9
Tergites 
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11..........عددمویضخیم.......3دارای1نوتوپلورون-10
 12............عددمویضخیم.........2اینوتوپلوروندار -

ایرن،،هی وپیژیو ماننیدشیکلیهوهتیرهو2هاپالپ-11
1-h..................................................................M. bovista
-1ن،،هی وپیژیو مانندشیکلهاروش وزردرپالپ-

b.................................................................M. albicaudata
ترازموهیایسرسی ،وهایپروکتی ربلندترویویم-12

h..................M. oxybelorum-2هی وپیژیو مانندشکل
موهایپروکتی روسرس ازنظرانیدازهوضیخامت-

13.........................................متااو ،هی وپیژیو مهابه

 انیدریو بارییکول سمتچپهیهاتقریباتیره،بال-13
b............M. brevior-2کهیده،هی وپیژیو مانندشکل

هاشاا ،ل سمتچپهی اندریو باریکوکوتاه،بال-
f....................M. angustiata-1هی وپیژیو مانندشکل


 

 ها: لیست گونه
 Phoridaeخانواده 

 Metopininaeزیرخانواده 
 Megaselia Rondani, 1856جنس

Megaselia albicaudata (Wood, 1910)  شکل(1- a ،b) 
هییایجنگییل،نییرتیییداددو هههای مههورد مطالعههه:  نمونههه

،(Eʹ892/54˚46 وNʹ051/51˚38 ارسباران،منطقهمکیدی)
اوریتیییاریمجمیییع،متیییرازسیییط درییییا1406ارتایییای

18تییدادنییا.خاییان :ص.اوریکنندهجمع،18/03/1392
ارتاییای،(Eʹ522/29˚45 وNʹ053/11˚38 نییر،شییرفخانه)

،08/04/1397اوریتیاریمجمیع،مترازسط درییا1313
نیریکوICHMMنر19).نمک خامنه:ر.اوریکنندهجمع

UCMZ)
بلژییک،بریتانییا،ایرلنید،اسی انیا،،اتیریشالمان، پراکنش:

فلسیطی انسه،،دانمارک،فرساب جگایریناری،چکسلواک 
،هلند،3فنالند،لهستان،م ارستان،منطقهنئارکتیکاشغال ،

                                                 
1
Notopleuron 

2
Palps 

3
Nearctic 

ربییی ))استانمرکگی(وایران(1991،2009دیگن )یم 
(.2013وهمکاران

 

Megaselia albocingulata (Strobl, 1906)  شکل(1- c ،d) 
کنیدوانمنطقیه،نیر28 تییدادههای مهورد مطالعهه:     نمونه

(Nʹ10/46˚37و Eʹ001/16˚46)،مترازسیط 2500ارتاای
:ص.اوریکنندهجمع،04/04/1393اوریتاریمجمع،دریا

وNʹ053/11˚38 نییر،شییرفخانه)184تیییدادنیییا.خایییان 
Eʹ522/29˚45متییرازسییط دریییا،تییاریم1313(،ارتاییای

نمک خامنیه.:ر.اوریکننده،جمع24/04/1397اوریجمع
(UCMZنرسهوICHMMنر209)

المان،اتریش،اس انیا،ایتالیا،پرتغال،چکسیلواک  پراکنش:
،فرانسیییه،لهسییتان،م ارسییتان،نیییروژ،سییو،د،سییاب 

گهزارش جدیهد   (.1991دیگنی )یونیان،سیاب یوگسالوی
 برای ایران.

 

Megaselia angustiata Schmitz, 1936  شکل(1- e ،f) 
قزنوزمنطقه،زنوز،رنتیدادیکهای مورد مطالعه:  نمونه

( Nʹ369/35˚38و Eʹ684/50˚46)،متییراز1354ارتاییای
اوریجمییع،30/04/1389اوریتییاریمجمییع،سییط دریییا

(UCMZنریک)نیا.خایان :ص.کننده
،2008یییاردیگنیی واگ)جگایییرینییاری،پرتغییالپههراکنش: 

 گزارش جدید برای ایران..(2010دیگن وهمکاران
 

Megaselia bovista (Gimmerthal, 1848)  شکل(1- g ،h) 
هیایجنگیل،نیرتییدادشیشههای مهورد مطالعهه:     نمونه

،(Eʹ892/54˚46 وNʹ051/51˚38 ارسباران،منطقهمکیدی)
اوریتیییاریمجمیییع،متیییرازسیییط درییییا1406ارتایییای

نیرچهیار)نییا.خایان :ص.اوریکنندهجمع،18/03/1392
ICHMMنردووUCMZ)

،ایرلنید،اوکیرای ،اسیتون ،المان،اتریش،اس انیاپراکنش: 
،دانمییارک،سییاب پرتغییال،چکسییلواک بییالروس،بریتانیییا،
لیتیوان ،لهسیتان،لتیون ،سو،یس،فرانسه،فنالند،روسیه،

 گزارش جدید برای ایران.(.1991دیگن )م ارستان
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Megaselia brevior (Schmitz, 1924)  شکل(2- a ،b) 
،منطقیهشبسیتر،نیرتیدادچهارهای مورد مطالعه:  نمونه
متیر1664ارتایای،(Eʹ93/42˚45 وNʹ85/13˚38 )شان ان

نیر،36تیداد،28/03/1393اوریتاریمجمع،ازسط دریا
1313(،ارتایایEʹ522/29˚45 وNʹ053/11˚38 شیرفخانه)

،24/04/1397اوریمتیییرازسیییط درییییا،تیییاریمجمیییع
نیریکوICHMMنر39)نمک خامنه.:ر.اوریکنندهجمع

UCMZ)
المان،اتریش،اس انیا،بریتانیا،سو،یس،فرانسیه،: پراکنش
 گزارش جدید برای ایران.(.1991)دیگن لهستان

 

Megaselia curvicapilla Schmitz, 1947  شکل(2- c ،d) 
هییایجنگییل،نییر16 تیییدادهههای مههورد مطالعههه:   نمونههه

،(Eʹ007/59˚46 وNʹ548/51˚38 )کلیبیرارسباران،منطقیه
وریاتیییاریمجمیییع،متیییرازسیییط درییییا1783ارتایییای

زنیییوز،منطقیییهماهیییار،نیییرههیییتتیییداد؛10/04/1396
(Nʹ339/39˚38و Eʹ556/55˚45)،متیییراز2095ارتایییای

اوریجمییع،14/05/1388اوریتییاریمجمییع،سییط دریییا
نیییر،شیییرفخانه215تییییدادنییییا.خاییییان :ص.کننیییده

(Nʹ053/11˚38وEʹ522/29˚45ارتاای،)مترازسط 1313
:ر.اوریکننیده،جمیع05/05/1397وریادریا،تاریمجمع

(UCMZنرچهاروICHMMنر235)نمک خامنه.
فلسطی اشیغال ،اس انیا،بریتانیا،المان،اتریش،پراکنش:
 گزارش جدید برای ایران.(.1991)دیگن هلند،لهستان

 

Megaselia longiseta (Wood, 1909)  شکل(2- e ،f) 
هییایجنگییل،نییرتیییدادیییکهههای مههورد مطالعههه:  نمونههه

،(Eʹ007/59˚46وNʹ548/51˚38 ارسباران،منطقیهکلیبیر)
اوریتیییاریمجمیییع،متیییرازسیییط درییییا1783ارتایییای

سیهتییدادنییا.خایان :ص.اوریکنندهجمع،10/04/1396
(،ارتاییایEʹ522/29˚45وNʹ053/11˚38 نه)نییر،شییرفخا

،24/04/1397اوریمترازسط درییا،تیاریمجمیع1313
نریکوICHMMنرسه)نمک خامنه.:ر.اوریکنندهجمع

UCMZ)

ایرلنید،بریتانییا،بلژییک،اوکیرای ،المان،اس انیا،پراکنش: 
،روسییه،دانمارک،ساب چکسلواک جگایریناری،پرتغال،

،1991دیگنی ) سو،د،فنالند،لهستان،م ارستان،مولداوی
 گزارش جدید برای ایران.(.2010دیگن وهمکاران

 

Megaselia oxybelorum Schmitz, 1928  شکل(2- g ،h) 
شبسیتر،منطقیه،نیرتییداددو: های مهورد مطالعهه   نمونه

متیر1664ارتاای،(Eʹ93/42˚45وNʹ85/13˚38 شان ان)
اوریجمیع،28/03/1393اوریتیاریمجمیع،ازسط دریا

(UCMZنریکوICHMMنریک)نمک خامنه.:ر.کننده
روسییه،،جگاییرینیاریاس انیا،ایتالیا،اوکیرای ،پراکنش: 
،دیگنی و1991دیگن )مولداویفلسطی اشغال ،فرانسه،
 گزارش جدید برای ایران..(2010همکاران

 

Megaselia posticata (Strobl, 1898)  شکل(3- a ،b) 
گوریگیلمنطقیه،نیرتییداددوهای مهورد مطالعهه:    نمونه

(Nʹ736/54˚37و Eʹ617/41˚46)،متیییراز1928ارتایییای
اوری؛جمییع14/04/1392اوریسییط دریییا؛تییاریمجمییع

نیییر،شیییرفخانهتییییدادسیییهنییییا.خاییییان :ص.کننیییده
(Nʹ053/11˚38و Eʹ522/29˚45ارتایییای،)متیییراز1313

اوری،جمییع24/04/1397اوریسییط دریییا،تییاریمجمییع
(UCMZنریکوICHMMنرچهار)نمک خامنه.:ر.کننده

ایتالییا،بریتانییا،اوکیرای ،المان،اتریش،اس انیا،پراکنش: 
لهسیتان،م ارسیتان،روسییه،،سیاب بلژیک،چکسیلواک 

،دیگنی و1991دیگنی )سیاب هلند،یوگسالویمولداوی،
 گزارش جدید برای ایران.(.2014همکاران

 

Megaselia rufipes (Meigen, 1804)  شکل(3- c ،d) 
شییرع ی منطقیه،نیر15 تیدادهای مورد مطالعه:  نمونه

(Nʹ978/31˚37و Eʹ716/07˚46)،متیییراز1662ارتایییای
اوریجمییع،25/04/1389اوریتییاریمجمییع،سییط دریییا

نیییر،شیییرفخانهتییییدادپییینجنییییا.خاییییان :ص.کننیییده
(Nʹ053/11˚38و Eʹ522/29˚45ارتایییای،)متیییراز1313

اوری،جمییع05/05/1397اوریسییط دریییا،تییاریمجمییع
(UCMZنرسهوICHMMنر17)نمک خامنه.:ر.کننده

https://war.wikipedia.org/wiki/Schmitz_(awtor)
https://war.wikipedia.org/wiki/Schmitz_(awtor)
https://war.wikipedia.org/wiki/Wood_(awtor)
https://war.wikipedia.org/wiki/Schmitz_(awtor)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Strobl
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)استانفیارس(وایران(2003دیگن )1زیجاهمهپراکنش: 
(.2013صادی وهمکاران)


Megaselia stichata (Lundbeck, 1920)  شکل(3- e ،f) 
منطقیهکنیدوان،نیرتییدادییکهای مهورد مطالعهه:    نمونه

(Nʹ10/46˚37و Eʹ001/16˚46)،مترازسیط 2500ارتاای
:ص.اوریکنندهجمع،04/04/1393اوریتاریمجمع،دریا

وNʹ053/11˚38 نییر،شییرفخانه)14تیییدادنیییا.خایییان 
Eʹ522/29˚45متییرازسییط دریییا،تییاریم1313(،ارتاییای

نمک خامنیه.:ر.اوریکننده،جمع15/05/1397اوریجمع
(UCMZنریکوICHMMنر14)

انییا،پرتغیال،المان،اتریش،اسی انیا،ایرلنید،بریتپراکنش:
فلسیطی ،دانمارک،فرانسه،ساب چکسلواک جگایریناری،

،دیگنی واگییار1991دیگن )نروژ،هلندلهستان،،اشغال 
 گزارش جدید برای ایران.(.2010،دیگن وهمکاران2008



Megaselia styloprocta (Schmitz, 1921)  شکل(3- g ،h) 
قمنطقهزنیوز،زنوز،نرتیداددوهای مورد مطالعه:  نمونه

( Nʹ369/35˚38وEʹ684/50˚46)،متیییراز1354ارتایییای
اوریجمییع،30/04/1389اوریتییاریمجمییع،سییط دریییا

(UCMZنریکوICHMMنریک)نیا.خایان :ص.کننده
بالروس،ایرلند،بریتانیا،،اوکرای ،استون المان،ش: پراکن

روسیه،فرانسه،لتون ،لهستان،لیتوان ،،ساب چکسلواک 
گهزارش جدیهد   (.1991)دیگنی م ارستان،مولداوی،هلند

 برای ایران.
 

Megaselia tama (Schmitz, 1926)  شکل(4- a ،b) 
هییایجنگییل،نییرتیییدادیییکهههای مههورد مطالعههه:  نمونههه

،(Eʹ892/54˚46 وNʹ051/51˚38 ارسباران،منطقهمکیدی)
اوریتیییاریمجمیییع،متیییرازسیییط درییییا1406ارتایییای

تییدادییکنییا.خایان :ص.اوریکنندهجمع،18/03/1392
(،ارتاییایEʹ522/29˚45وNʹ053/11˚38 نییر،شییرفخانه)

،24/04/1397اوریمترازسط درییا،تیاریمجمیع1313

                                                 
1
Cosmopolitan 

نیریکوICHMMنریک)نمک خامنه.:ر.اوریکنندهجمع
UCMZ)

،فرانسه،ساب المان،اتریش،اس انیا،چکسلواک پراکنش: 
گزارش جدید برای ایران.(.1991دیگن )م ارستان،هلند

 

Megaselia xanthozona (Strobl, 1892)  شکل(4- c ،d) 
شبسیتر،منطقیه،نیرتییدادنیههای مهورد مطالعهه:    نمونه

متیر1664ارتایای،(Eʹ93/42˚45 وNʹ85/13˚38شان ان)
نیر،87تیداد؛28/03/1393اوریتاریمجمع،ازسط دریا
1313(،ارتایایEʹ522/29˚45 وNʹ053/11˚38شیرفخانه)

15/05/1397اوری،تیییاریمجمیییعمتیییرازسیییط درییییا
هیایجنگل،نرتیدادچهارنمک خامنه.:ر.اوریکنندهجمع

،(Eʹ007/59˚46وNʹ548/51˚38ارسییباران،منطقییهکلیبییر)
اوریتیییاریمجمیییع،متیییرازسیییط درییییا1783ارتایییای

نییر98)نیییا.خایییان :ص.اوریکننییدهجمییع،10/04/1396
ICHMMنردووUCMZ)

ایتالییا،بلژییک،ال گاییر،المان،اتیریش،اسی انیا،پراکنش: 
،دانمییارک،رومییان ،سییو،یس،سییاب چکسییلواک تییونس،

فنالنید،فلسیطی اشیغال ،فرانسیه،شمالافریقا،عربستان،
(و1991،2009دیگنی )مصیر،م ارسیتانلیبی ،لهستان،

ربییی وهمکیاران)هیایفیارسومرکیگی()اسیتانایران
(.2013همکاران،صادی و2013

 

 بحث

 Megaseliaهیایمطالیییهشیدهازجینسدربیی گونیه

Rondani های کهبیهتری تیدادنمونیهگونه،مناط درای

 M. curvicapillaهایگونهاوریشد،بهترتی هاجمعازان

Schmitz، albocingulata (Strobl)M.،M. xanthozona 

(Strobl)وM. Brevior (Schmitz) باشیند.طی تحقیقیا می
هیاهاازرویانوایگیل،رهرا کاملای گونهان ا گرفته
، Astraceae،Caryophyllaceaeهییایتیییرهگیاهییانازجملییه

ResedaceaeوTamaricaceaeدیگنییی انییید)گیییگارششیییده
بیرداری(وباتوجهبهای موضویکهمنیاط نمونیه1994

اوریایی ،جمیعتندهسیهیایگییاه شدهغن ازای تیره
هیایاشیارهشیدهدرهادورازانتظارنیست.ازگونیهگونه

https://war.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Lundbeck&action=edit&redlink=1
https://war.wikipedia.org/wiki/Schmitz_(awtor)
https://war.wikipedia.org/wiki/Schmitz_(awtor)


 51                                                                                                                                              ...مطالعه فونستیک مگس های جنس

توسی M. xanthozonaوM. rufipesهیایای مقالیه،گونیه
 .Mهایگونهو(ازاستانفارس2013صادی وهمکاران)

albicaudataوM. xanthozonaتوسیی ربیییی وهمکییاران
درد.دنیییهبو(ازاسیییتانمرکیییگیگیییگارششییید2013)

نیگکهورهایم اورازجملهترکیهوجمهوریایربای ان
تییدادانیدک تنهیامطالیا خیل محدودیان ا گرفتهکه

،1999)دیگنییی وبیییایرا گونیییهگیییگارششیییدهاسیییت
،2011،اوزسیسیل ودیگنی 2002موستووسک ودیگن 

دربسییاریازمنیاط (.2015اوغلیوودیگنی کاراپازارل 
مطالیات دررابطیهبیاایی خیانوادهان یا هنوزیراننیگا

غنی ،فیون ،فلورویوهواابتنویوایرانبانهدهاست
،اییی تحقییی .نتییایجداردراسییهمانییدک ازاییی خییانواده

اط مییوردرضییورطیییفوسیییی ازاییی خییانوادهدرمنیی
دهدکهبییانگراهمییتمطالییهبیهیتررانهانم بررس 
ای خانوادهدرایراناست.فون
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 Megaselia angustiata (:e ،f) ؛Megaselia albocingulata (Strobl)(: c ،d؛ )Megaselia albicaudata (Wood)(: a ،b) -1شکل 

Schmitz( ؛g ،h :)Megaselia bovista (Gimmerthal) (a ،c ،e ،gحشره نر از نما :)ی ( جانبی؛b ،d ،f ،h هیپوپیژیوم حشره نر از :)نمای 

 متر( میلی 1/0)میله مقیاس=  جانبی

Figure 1- (a, b): Megaselia albicaudata (Wood); (c, d): Megaselia albocingulata (Strobl); (e, f): Megaselia angustiata 

Schmitz; (g, h): Megaselia bovista (Gimmerthal). (a, c, e, g): Lateral view; (b, d, f, h): Male hypopygium  

(Scale bar: 0.1 mm). 

 


؛ Megaselia longiseta (Wood)(: e ،f) ؛Megaselia curvicapilla Schmitz(: c ،d؛ )Megaselia brevior (Schmitz)(: a ،b) -2شکل 
(g ،h :)Megaselia oxybelorum Schmitz (a ،c ،e ،g حشره نر از :)نمای ( جانبی؛b ،d ،f ،h هیپوپیژیوم حشره نر از :)جانبی نمای  

 متر( میلی 1/0)میله مقیاس= 
Figure 2- (a, b): Megaselia brevior (Schmitz); (c, d): Megaselia curvicapilla Schmitz; (e, f): Megaselia longiseta 

(Wood); (g, h): Megaselia oxybelorum Schmitz. (a, c, e, g): Lateral view; (b, d, f, h): Male hypopygium  

(Scale bar: 0.1 mm). 

https://war.wikipedia.org/wiki/Schmitz_(awtor)
https://war.wikipedia.org/wiki/Schmitz_(awtor)
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، Megaselia stichata (Lundbeck)(: e ،f؛ )Megaselia rufipes (Meigen)(: c ،d؛ )Megaselia posticata (Strobl)(: a ،b) -3شکل 

(g ،h :)Megaselia styloprocta (Schmitz) (a ،c ،e ،g حشره نر از :)نمای ( جانبی؛b ،d ،f ،h هیپوپیژیوم حشره نر از :)جانبی نمای  
 متر( یمیل 1/0)میله مقیاس= 

Figure 3- (a, b): Megaselia posticata (Strobl); (c, d): Megaselia rufipes (Meigen); (e, f): Megaselia stichata (Lundbeck); 

(g, h): Megaselia styloprocta (Schmitz). (a, c, e, g): Lateral view; (b, d, f, h): Male hypopygium  
(Scale bar: 0.1 mm). 

 


(: b ،dجانبی؛ ) نمای(: حشره نر از a ،c) Megaselia xanthozona (Strobl)(: c ،d)؛ Megaselia tama (Schmitz) (:a ،b) -4ل شک

 متر( میلی 1/0)میله مقیاس=  جانبی نمایهیپوپیژیوم حشره نر از 

Figure 4- (a, b): Megaselia tama (Schmitz); (c, d): Megaselia xanthozona (Strobl). (a, c): Lateral view; (b, d): Male 

hypopygium (Scale bar: 0.1 mm). 
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Abstract 

Phoridae is considered as one of the largest families of order Diptera. This family includes about 4,000 

known species in more than 260 genera belongs to four subfamilies. Faunistic study on phorid flies of 

the genus Megaselia Rondani 1856 (Diptera: Phoridae), was conducted on different grasslands and 

forests of East Azerbaijan province during 2009-2018. Specimens were collected using sweeping net 

on various plants and Malaise trap. Totally 14 species Megaselia albicaudata (Wood, 1910), *M. 

albocingulata (Strobl, 1906), *M. angustiata Schmitz, 1936, *M. bovista (Gimmerthal, 1848), *M. 

brevior (Schmitz, 1924), *M. curvicapilla Schmitz, 1947, *M. longiseta (Wood, 1909), *M. 

oxybelorum Schmitz, 1928, *M. posticata (Strobl, 1898), M. rufipes (Meigen, 1804), *M. stichata 

(Lundbeck, 1920), *M. styloprocta (Schmitz, 1921), *M. tama (Schmitz, 1926) and M. xanthozona 

(Strobl, 1892) belonging to this genus have been identified. Among the identified species 11 species 

which are marked with an asterisk (*), are recognized to be new for the Iranian fauna. Moreover, an 

identification key, geographical distribution and supplementary figures of the studied species are 

presented. 

Keywords: Iran, East Azerbaijan province, New record, Phoridae, Megaselia. 
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