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 -1دانشجوی دکتری حشرهشناسی کشاورزی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز.
 -2استاد ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز.
 -3استاد ،بخش جانورشناسی دانشگاه کمبریج ،کمبریج ،بریتانیا.
 -4استادیار ،بخش انگل شناسی ،انستیتو پاستور ایران ،تهران.
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چکیده
گونهیتوصیفشدهو260جنسدرچهارزیرخانواده،یکی ازبیگر تیری 
هایخانوادهی،Phoridaeبابیشاز 4000

مگس
مگسهایPhoridaeجینس

هایراستهیدوباالنم باشد.ط سالهای،1388-1397بررس های بهمنظورشناسای 

خانواده
)Megaselia Rondani, 1856 (Diptera: Phoridaeدرمنیاط مختلیفمرتیی وجنگلی اسیتانایربای یانشیری ان یا شید.
نمونههایموردمطالیهبااسیتاادهازتیوررهیره گییریاسیتانداردازرویانیوایگیاهیانوهم نیی ازطریی تلی هیمیالیگ

جمعاوریشدند.درط ای مطالیه،تیداد14گونه)،*M. albocingulata (Strobl, 1906)،Megaselia albicaudata (Wood, 1910

*M. curvicapilla Schmitz, ،*M. brevior (Schmitz, 1924)،*M. bovista (Gimmerthal, 1848)،*M. angustiata Schmitz, 1936
M. rufipes (Meigen, ،*M. posticata (Strobl, 1898)،*M. oxybelorum Schmitz, 1928،*M. longiseta (Wood, 1909)،1947

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

M. xanthozona

شدهاندبیرایاولیی بیاراز
)(Strobl, 1892ازای جنسشناسای گردیدند.ازای تیداد11،گونهکهباعالمتستارهمهخص 
ایرانگگارشم شوند.کلیدتاکیکگونههایشناسای شده،پراکنشجغرافیای وهم نی تصیاویرگونیههیایمربوطیهنییگ
اوردهشدهاند .

واژههای کلیدی:ایران،استانایربای انشری ،گگارشجدید.Megaselia،Phoridae،

غذای ازجملیهمیوادپوسییده،سیرگی ریوانیا ،الشیهی
مقدمه

رهییرا ومهییرهدارانکوچییک،گیاهییانویییار هییاتغذیییه

مگسهایخیانوادهیPhoridaeمتیلی بیهزیرراسیتهی

م ی کننیید(دیگن ی .)1994الروتیییدادزیییادیازگونییههییا،
2

گونهیتوصییفشیدهو260
،Brachyceraبابیشاز 4000

انگلواره ویاشکارگرهایاختصاصی هسیتندوازروی

جییییییینسدرچهیییییییارزیرخیییییییانواده(،Sciadocerinae

انوایمختلفموجودا ازجملهکیر خیاک ،رلیگون،کنیه

Phorinae،Chonocephalinaeو،)Metopininaeیکییییییی ی از

ریییوان )،Boophilus microplus (Canestriniعنکبییو هییا،

هایراستهیدوباالن1م باشد(دیگنی 

بگر تری خانواده

صدپایان،هگارپایانوانوایرهرا گگارششدهاند(روکا

وموستووسک .)2018ای خانوادهازنظرزیستشناسی 

وهمکاران،1984دیگنی ،1994دیگنی وهمکیاران،2001

بسیارمتنویاست.بطوریکیهالروهیایانازانیوایمنیابع

ابراهیمیی وهمکییاران،2014مییاکوروهمکییاران.)2015

Diptera

1

Parasitoid

2
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رهییرا کامییلازشییهدگیاهییان،اس ی وریییار هییا،مییواد

ازکهورمیوردبررسی ییرارنگرفتیهانید.ایی تحقیی در

مترشحهاجسادومدفویریوانا تغذیهم کنندوهم نی 

3

بهعنوانشیکارگررهیرا کوچیکنییگمیرفی شیدهانید

ایربای انشری وبهمنظورتکمیلفیون ایی خیانوادهدر

(دیگن .)2001جنسMegaselia Rondaniبگرگتری جینس

ایرانان ا گردید.

ای خانوادهم باشد(دیگن .)1994طولبدندرای جنس
ردودیکتادومیل متیر،ر بیالکوسیتا1کوتیاه،یسیمت
پهت ساقپایعقب داراییکردیفمویرییگوییکییا
دوردیفموهایضخیمور بال3میموالدوشاخهشیده
است.عادا متنیویتغذییهای(گییاهخیواری،ییار خیواری،
تغذیهازاجساد،انگل وشکارگری)دربی گونیههیایایی 
جنسدیدهم شیود(پولییدوریوهمکیاران،2006دیگنی 
،2006دیگن وهمکاران.)2010تیدادیازگونیههیایایی 
جییینسبیییهعنیییوانانگیییلوارهخیییانوادههیییای،Vespidae
Megachilidae ،Crabronidae ،SphecidaeوPompilidaeاز
شدهاند(پولیدوریوهمکیاران
راستهHymenopteraمیرف  
.)2001گونیییههیییایMegaselia scalaris Loew, 1866و
)Megaselia halterata (Wood, 1910بیهعنیوانافیتییار 
خییوراک دکمییهای()Agaricus bisporus Langeوهم نییی 
وارهیزنبورعسیل
انگل 
گونهMegaselia scalarisبهعنوان 
( )Apis mellifera medaازایرانگیگارششیدهانید(طیالب و
همکاران1382و،1384عبدیگودرزیوهمکاران.)1391
ای جنسردود1500گونهداردکهبییشاز400گونیهاز
منطقهپالئارکتیک2گگارششدهاست(دیگن ،1993دیگنی 
ودروسکا.)2014باتوجهبهبررسی هیایبیهعمیلامیده،
گگارشا مربوطبهایی جینسازاییرانتیاکنونفقی 26
گونهبودهاست(طالب وهمکاران1382و،1384زمان و
همکاران ،1383یهاریودیگنی ،2007دیگنی وهمکیاران
،2012ربیی وهمکاران،2013صادی وهمکیاران،2013
نمک خامنهوهمکاران.)2019a, bمطالییا ان یا گرفتیه
درایرانبررویای خانوادهبیانگرای واییییتاسیتکیه
گونههایشناسای شده،اندکم باشندومناط بسییاری

ارتباطبیامطالییهفونسیتیک جینسMegaseliaدراسیتان
4



مواد و روشها
نمونههایمیوردمطالییهطی سیالهیای1388–97از
ههیییتمنطقییی هیمختلیییفمرتیییی وجنگلییی اسیییتان
ایربای ییانشییری (زنییوزق،شبسییتر،ع ی شیییر،کلیبییر،
کنییدوان،گوریگییل،مکیییدیوماهییار)بییااسییتاادهازتییور
رهییرهگیییریاسییتانداردازرویانییوایگیاهییانازجملییه

،Apiaceae

،Lamiaceae،Caryophyllaceae،Astraceae

 Ronunculaceae،ResedaceaeوTamaricaceaeوهم نی از
طری تلهیمیالیگنصی شیدهدرمنطقیهیبیاغ شبسیتر
کهنمونههایداخلبطریانهرهاتهییک

(شهرشرفخانه)
بارتخلیهم شد،جمعاوریشدند.نمونههادرالکلاتیلییک
%75درداخیییلفیییرو شیهیییهایکیییهدارایبرچسی ی 
مهخصا بودند،نگهداریشدند.درشناسای نمونههیااز
مهخصییا فییاهریبییدننظیییرسییر،یاسییهسییینه،پییا،
کتوتاکس 5یسمتهایمختلفبدنواندا تناسل خارج 
جنسنراستاادهگردید.برایتهییهیاسیالیدمیکروسیک 
ازاندا جنس رهرهنر،ای اندا بهمد 1-2سیاعتدر
پتاس10درصدشاا شدوس ستوس هیویربیرروی
ال تثبیییتگردییید.بییرایشناسییای ازکلیییدهایشناسییای 
میتبییرنظیییردیگنی (1989و)2009ودیگنی وهمکییاران
()2010اسییتاادهشیید.شناسییای وتاییییدنهییای توسیی 
پروفسور(Henry Disneyنویسندهسو )ان ا گرفت.عکس
کلیییهینمونییههییابییااسییتاادهازدوربییی دی یتییال

Nikon

D5200کهرویبینوکیولرSMZ 800Nنصی بیود،توسی 
نویسندهاولتهیهگردید وهم نیی ترسییمهیایژنیتالییا6
توس نویسندهسو صور گرفت.جهتتیییی پیراکنش
3

Faunistic study
Fauna
5
Chaetotaxy
6
Genitalia
4

Costa
Palaearctic

1
2
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جغرافیای گونههادرمقیاسجهیان ،ازمنیابعمیتبیرمثیل

-2سرس 3بگر ترازپروکتی ر4وخمیدهبهسمتپیایی 

دیگن ()1991استاادهگردید.تمام گونیههیایشناسیای 

(شکل M. tama.........................................................)b-4

شییدهدرمییوزهیرهییرهشناسی پروفسییوررسی ملکی 

کوچکترازپروکتی ر 3......................................

-سرس 

میالن گیروهگیاه گشیک  ،دانهیکده کهیاورزیدانهیگاه

-3مگوپلورون5دارایتیدادیموهایرییگوگیاه دارای

نمونهیرهیره نیر از هیر گونیه در

تبریگ( )ICHMMو یک

یکیاچندعددمویضخیم 4..........................................

موزه رهرا دانهگاه کمبریج()UCMZنگهداریم شوند .

مگوپلورونبدونمو 8.....................................................-4مگوپلورونردایلداراییکعددمویضخیم 5..........

نتایج
دراییی مطالیییه14،گونییه

Megaselia albicaudata

)*M. ،*M. albocingulata (Strobl, 1906)،(Wood, 1910
*M. bovista (Gimmerthal, ،angustiata Schmitz, 1936
)*M. curvicapilla ،*M. brevior (Schmitz, 1924)،1848
*M. ،*M. longiseta (Wood, 1909)،Schmitz, 1947

،*M. posticata (Strobl, 1898)،oxybelorum Schmitz, 1928
)*M. stichata (Lundbeck, ،M. rufipes (Meigen, 1804
)*M. tama ،*M. styloprocta (Schmitz, 1921)،1920

)(Schmitz, 1926و) M. xanthozona (Strobl, 1892ازایی 

مگوپلورونفق دارایتیدادیموهایریگ 7................-5انتهایهیالتر6روشی وزردرنی،،هی وپیژییو ماننید
شکل M. stichata.......................................................f-3
انتهییایهییالترتیییرهویهییوهایرنیی،،هی وپیژیییو متااو  6..............................................................................
-6انییالتیییو 7بلنییدترازطییولسییط پهییت اپانییدریو ،
هی وپیژیو مانندشکل M. albocingulata..............d-1
انالتیو کوتیاهتیرازطیولسیط پهیت اپانیدریو ،هی وپیژیو مانندشکل M. curvicapilla.................d-2
8

جنسجمعاوریوشناسای شد.ازای تیداد11گونهکیه


-7البال بیگر وسیط پیایین اندارایخارهیایرییگ،

باعالمتستارهمهخصشدهاندبرایاولیی بیارازاییران


هی وپیژیو مانندشکل M. posticata......................b-3

گگارشم شوند.گونیههیابیهترتیی ریرو الابیالیسیت
شدهاند .


البالکوچکوسط پایین انبدونخیار،هی وپیژییو مانندشکل M. styloprocta.......................................h-3
9

-8ترژیتهای بند1-6شکمدارایموهایبلندوضخیم،




هی وپیژیو مانندشکل M. rufipes..........................d-3



ترژیییتهییایشییکمفایییدموهییایبلنییدوضییخیم،

-

کلید شناسایی گونههای مورد مطالعه (جنس نر) 
(ویژگ هایافترایی برگرفتیهازدیگنی (1989و)2009و
دیگن وهمکاران( ))2010
نکته:ای کلیدبیرایتییدادمحیدودیازگونیههیایمنطقیه
پالئارکتیکتدوی شدهاست.درصور وجیودگونیههیای
بیهتربایدازکلیدهایجامعتراستاادهشود .

-9وجییود4-5خییارمهییخصدریییکردیییفدریسییمت
زیری یاعدهایرانپایعقب ،هی وپیژیو ماننیدشیکل
 M. longiseta................................................................f-2
فایدخاردریسیمتزییری یاعیدهایرانپیایعقبی ،هی وپیژیو متااو  10......................................................


1

هی وپیژیو متااو  9........................................................

2

-1یسمتاپاندریو هی وپیژیو بیگر ومتیور (شیکل
 M. xanthozona....................................................)d،c-4
یسمتاپاندریو هی وپیژیو بهشکلطبیی  2.............Epandrium
Hypopygium

1
2

3

Cerci
Proctiger
5
Mesopleuron
6
Haltere
7
Anal tube
8
Labella
9
Tergites
4
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-10نوتوپلورون1دارای3عددمویضخیم 11.................
نوتوپلوروندارای2عددمویضخیم12.....................-11پالپها2تیرهویهوهایرن،،هی وپیژیو ماننیدشیکل
 M. bovista..................................................................h-1
پالپهاروش وزردرن،،هی وپیژیو مانندشیکل-1 M. albicaudata.................................................................b
-12موهایپروکتی ربلندترویویترازموهیایسرسی ،
هی وپیژیو مانندشکل M. oxybelorum..................h-2
موهایپروکتی روسرس ازنظرانیدازهوضیخامتمهابه،هی وپیژیو متااو  13.........................................
بالهاتقریباتیره،ل سمتچپهی انیدریو بارییکو
 -13
کهیده،هی وپیژیو مانندشکل M. brevior............b-2
بالهاشاا ،ل سمتچپهی اندریو باریکوکوتاه،
 

هی وپیژیو مانندشکل M. angustiata....................f-1

یم (دیگن )2009،1991وایران (استانمرکگی)(ربییی 
وهمکاران .)2013
)( Megaselia albocingulata (Strobl, 1906شکل )d ،c -1
نمونهههای مهورد مطالعهه :تییداد 28نیر،منطقیهکنیدوان
(37˚46/10ʹNو،)46˚16/001ʹ Eارتاای2500مترازسیط 
دریا،تاریمجمعاوری،1393/04/04جمعاوریکننده:ص.
خایییان نیییا.تیییداد184نییر،شییرفخانه(38˚11/053ʹ Nو
،)45˚29/522ʹEارتاییای1313متییرازسییط دریییا،تییاریم
جمعاوری،1397/04/24جمعاوریکننده:ر.نمک خامنیه.
(209نرICHMMوسهنر )UCMZ
پراکنش :المان،اتریش،اس انیا،ایتالیا،پرتغال،چکسیلواک 
سییاب ،سییو،د،فرانسیییه،لهسییتان،م ارسییتان،نیییروژ،
یوگسالوی سیاب ،یونیان(دیگنی .)1991گهزارش جدیهد
برای ایران.
( Megaselia angustiata Schmitz, 1936شکل )f ،e -1

لیست گونهها:

نمونههای مورد مطالعه :تیدادیکنر،زنوز،منطقهزنوزق

خانواده Phoridae

(38˚35/369ʹ Nو،)46˚50/684ʹ Eارتاییای1354متییراز

زیرخانواده Metopininae

سییط دریییا،تییاریمجمییعاوری،1389/04/30جمییعاوری

جنسMegaselia Rondani, 1856

کننده:ص.خایان نیا(.یکنر )UCMZ

)( Megaselia albicaudata (Wood, 1910شکل )b ،a -1
جنگییلهییای

نمونههههههای مههورد مطالعههه :تیییداددونییر،
ارسباران،منطقهمکیدی(38˚51/051ʹ Nو،)46˚54/892ʹ E
ارتایییای1406متیییرازسیییط درییییا،تیییاریمجمیییعاوری
،1392/03/18جمعاوریکننده:ص.خاییان نییا.تییداد18
نییر،شییرفخانه(38˚11/053ʹ Nو،)45˚29/522ʹ Eارتاییای
 1313مترازسط درییا،تیاریمجمیعاوری،1397/04/08
جمعاوریکننده:ر.نمک خامنه19(.نرICHMMویکنیر
 )UCMZ
پراکنش :المان،اتیریش،اسی انیا،ایرلنید،بریتانییا،بلژییک،
جگایریناری،چکسلواک ساب ،دانمارک،فرانسه،فلسیطی 
اشغال ،فنالند،لهستان،م ارستان،منطقهنئارکتیک،3هلند،
1

Notopleuron
Palps
3
Nearctic
2

پههراکنش :پرتغییال،جگایییرینییاری(دیگن ی واگیییار،2008
دیگن وهمکاران.)2010گزارش جدید برای ایران.
)( Megaselia bovista (Gimmerthal, 1848شکل )h ،g -1
نمونه ههای مهورد مطالعهه :تییدادشیش نیر ،جنگیلهیای
ارسباران،منطقهمکیدی(38˚51/051ʹ Nو،)46˚54/892ʹ E
ارتایییای1406متیییرازسیییط درییییا،تیییاریمجمیییعاوری
،1392/03/18جمعاوریکننده:ص.خایان نییا(.چهیارنیر
ICHMMودونر )UCMZ
پراکنش :المان،اتریش،اس انیا،اسیتون ،اوکیرای ،ایرلنید،
بریتانیییا،بییالروس،پرتغییال،چکسییلواک سییاب ،دانمییارک،
روسیه،سو،یس،فرانسه،فنالند،لتیون ،لهسیتان،لیتیوان ،
م ارستان(دیگن .)1991گزارش جدید برای ایران.
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)( Megaselia brevior (Schmitz, 1924شکل )b ،a -2

پراکنش :المان،اس انیا،اوکیرای ،ایرلنید،بریتانییا،بلژییک،

نمونه های مورد مطالعه :تیدادچهار نیر،شبسیتر،منطقیه

پرتغال،جگایریناری،چکسلواک ساب ،دانمارک،روسییه،

شان ان(38˚13/85ʹ Nو،)45˚42/93ʹ Eارتایای1664متیر

سو،د،فنالند،لهستان،م ارستان،مولداوی (دیگنی ،1991

ازسط دریا،تاریمجمعاوری،1393/03/28تیداد36نیر،

دیگن وهمکاران.)2010گزارش جدید برای ایران.

شیرفخانه(38˚11/053ʹ Nو،)45˚29/522ʹ Eارتایای1313
متیییرازسیییط درییییا،تیییاریمجمی یعاوری،1397/04/24
جمعاوریکننده:ر.نمک خامنه39(.نرICHMMویکنیر
 )UCMZ
پراکنش :المان،اتریش،اس انیا،بریتانیا،سو،یس،فرانسیه،
لهستان(دیگن .)1991گزارش جدید برای ایران.

( Megaselia oxybelorum Schmitz, 1928شکل )h ،g -2
نمونههای مهورد مطالعهه :تییداددونیر،شبسیتر،منطقیه
شان ان(38˚13/85ʹ Nو،)45˚42/93ʹEارتاای1664متیر
ازسط دریا،تیاریمجمیعاوری،1393/03/28جمیعاوری
کننده:ر.نمک خامنه(.یکنرICHMMویکنر )UCMZ
پراکنش :اس انیا،ایتالیا،اوکیرای ،جگاییرینیاری،روسییه،

( Megaselia curvicapilla Schmitz, 1947شکل )d ،c -2

فرانسه،فلسطی اشغال ،مولداوی(دیگن ،1991دیگنی و

جنگییلهییای

نمونههههههای مههورد مطالعههه :تیییداد 16نییر،

همکاران.)2010گزارش جدید برای ایران.

ارسباران،منطقیهکلیبیر(38˚51/548ʹ Nو،)46˚59/007ʹ E
ارتایییای1783متیییرازسیییط درییییا،تیییاریمجمیییعاوری
1396/04/10؛تیییدادههیییتنیییر،زنیییوز،منطقیییهماهیییار
(38˚39/339ʹNو،)45˚55/556ʹ Eارتایییای2095متیییراز
سییط دریییا،تییاریمجمییعاوری،1388/05/14جمییعاوری
کننیییده:ص.خاییییان نییییا.تییییداد215نیییر،شیییرفخانه
(38˚11/053ʹNو،)45˚29/522ʹEارتاای1313مترازسط 
دریا،تاریمجمعاوری،1397/05/05جمیعاوریکننیده:ر.
نمک خامنه235(.نرICHMMوچهارنر )UCMZ
پراکنش :المان،اتریش،اس انیا،بریتانیا،فلسطی اشیغال ،
لهستان،هلند(دیگن .)1991گزارش جدید برای ایران.
)( Megaselia longiseta (Wood, 1909شکل )f ،e -2
نمونههههههای مههورد مطالعههه :تیییدادیییکنییر،جنگییلهییای
ارسباران،منطقیهکلیبیر(38˚51/548ʹ Nو،)46˚59/007ʹE
ارتایییای1783متیییرازسیییط درییییا،تیییاریمجمیییعاوری
،1396/04/10جمعاوریکننده:ص.خایان نییا.تییدادسیه
نییر،شییرفخانه(38˚11/053ʹ Nو،)45˚29/522ʹEارتاییای
 1313مترازسط درییا،تیاریمجمیعاوری،1397/04/24
جمعاوریکننده:ر.نمک خامنه(.سهنرICHMMویکنر
 )UCMZ

)( Megaselia posticata (Strobl, 1898شکل )b ،a -3
نمونههای مهورد مطالعهه :تییداددونیر،منطقیهگوریگیل
(37˚54/736ʹNو،)46˚41/617ʹ Eارتایییای1928متیییراز
سییط دریییا؛تییاریمجم یعاوری1392/04/14؛جمییعاوری
کننیییده:ص.خاییییان نییییا.تییییدادسیییهنیییر،شیییرفخانه
(38˚11/053ʹNو،)45˚29/522ʹ Eارتایییای1313متیییراز
سییط دریییا،تییاریمجم یعاوری،1397/04/24جمییعاوری
کننده:ر.نمک خامنه(.چهارنرICHMMویکنر )UCMZ
پراکنش :المان،اتریش،اس انیا،اوکیرای ،ایتالییا،بریتانییا،
بلژیک،چکسیلواک  سیاب ،روسییه ،لهسیتان،م ارسیتان،
مولداوی،هلند،یوگسالویسیاب (دیگنی ،1991دیگنی و
همکاران.)2014گزارش جدید برای ایران.
)( Megaselia rufipes (Meigen, 1804شکل )d ،c -3
نمونههای مورد مطالعه :تیداد 15نیر،منطقیهع ی شییر
(37˚31/978ʹNو،)46˚07/716ʹ Eارتایییای1662متیییراز
سییط دریییا،تییاریمجمییعاوری،1389/04/25جمییعاوری
کننیییده:ص.خاییییان نییییا.تییییدادپییینجنیییر،شیییرفخانه
(38˚11/053ʹNو،)45˚29/522ʹ Eارتایییای1313متیییراز
سییط دریییا،تییاریمجم یعاوری،1397/05/05جمییعاوری
کننده:ر.نمک خامنه17(.نرICHMMوسهنر )UCMZ
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جازی(1دیگن )2003وایران(استانفیارس)
همه 
پراکنش :

جمعاوریکننده:ر.نمک خامنه(.یکنرICHMMویکنیر

(صادی وهمکاران .)2013

 )UCMZ



پراکنش :المان،اتریش،اس انیا،چکسلواک ساب ،فرانسه،

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

م ارستان،هلند(دیگن .)1991گزارش جدید برای ایران .

(37˚46/10ʹNو،)46˚16/001ʹ Eارتاای2500مترازسیط 

)( Megaselia xanthozona (Strobl, 1892شکل )d ،c -4

تاریمجمعاوری،1393/04/04جمعاوریکننده:ص.

دریا،

نمونههای مهورد مطالعهه :تییدادنیهنیر،شبسیتر،منطقیه

خایییان نیییا.تیییداد14نییر،شییرفخانه(38˚11/053ʹ Nو
،)45˚29/522ʹEارتاییای1313متییرازسییط دریییا،تییاریم
جمعاوری،1397/05/15جمعاوریکننده:ر.نمک خامنیه.

شان ان(38˚13/85ʹNو،)45˚42/93ʹ Eارتایای1664متیر
ازسط دریا،تاریمجمعاوری1393/03/28؛تیداد87نیر،
شیرفخانه(38˚11/053ʹNو،)45˚29/522ʹ Eارتایای1313

(14نرICHMMویکنر )UCMZ

،تیییاریمجمیییعاوری1397/05/15

متیییرازسیییط درییییا

پراکنش:المان،اتریش،اسی انیا،ایرلنید،بریتانییا،پرتغیال،

جنگلهیای

جمعاوریکننده:ر.نمک خامنه.تیدادچهارنر،

جگایریناری،چکسلواک ساب ،دانمارک،فرانسه،فلسیطی 

ارسییباران،منطقییهکلیبییر(38˚51/548ʹNو،)46˚59/007ʹE

اشغال ،لهستان،نروژ،هلند(دیگن ،1991دیگنی واگییار

ارتایییای1783متیییرازسیییط درییییا،تیییاریمجمیییعاوری

،2008دیگن وهمکاران.)2010گزارش جدید برای ایران.

،1396/04/10جمییعاوریکننییده:ص.خایییان نیییا98(.نییر



ICHMMودونر )UCMZ

)( Megaselia styloprocta (Schmitz, 1921شکل )h ،g -3
نمونههای مورد مطالعه :تیداددونر،زنوز،منطقهزنیوزق
(38˚35/369ʹ Nو،)46˚50/684ʹEارتایییای1354متیییراز
سییط دریییا،تییاریمجمییعاوری،1389/04/30جمییعاوری
کننده:ص.خایان نیا(.یکنرICHMMویکنر )UCMZ
پراکنش :المان،استون ،اوکرای ،ایرلند،بریتانیا،بالروس،
چکسلواک ساب  ،روسیه،فرانسه،لتون ،لهستان،لیتوان ،
م ارستان،مولداوی،هلند(دیگنی .)1991گهزارش جدیهد

پراکنش :المان،اتیریش،اسی انیا،ال گاییر،ایتالییا،بلژییک،
تییونس،چکسییلواک سییاب ،دانمییارک،رومییان ،سییو،یس،
شمالافریقا،عربستان،فرانسیه،فلسیطی اشیغال ،فنالنید،
لهستان،لیبی ،م ارسیتان،مصیر(دیگنی )2009،1991و
ایران(اسیتانهیایفیارسومرکیگی)(ربییی وهمکیاران
،2013صادی وهمکاران .)2013
بحث
دربیی گونیههیایمطالیییهشیدهازجینس

برای ایران.

Megaselia

گونههای کهبیهتری تیدادنمونیه
Rondaniدرای مناط  ،

)( Megaselia tama (Schmitz, 1926شکل )b ،a -4
نمونههههههای مههورد مطالعههه :تیییدادیییکنییر،جنگییلهییای
ارسباران،منطقهمکیدی(38˚51/051ʹ Nو،)46˚54/892ʹ E
ارتایییای1406متیییرازسیییط درییییا،تیییاریمجمیییعاوری
،1392/03/18جمعاوریکننده:ص.خایان نییا.تییدادییک
نییر،شییرفخانه(38˚11/053ʹ Nو،)45˚29/522ʹEارتاییای
 1313مترازسط درییا،تیاریمجمیعاوری،1397/04/24

هاجمعاوریشد،بهترتی


ازان

گونههای M. curvicapilla
 

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

)(Stroblو)M. Brevior (Schmitzمی باشیند.طی تحقیقیا 
ان ا گرفته،رهرا کاملای گونههاازرویانوایگیلهیا
تیییرههییای،Caryophyllaceae ،Astraceae

ازجملییهگیاهییان
ResedaceaeوTamaricaceaeگیییگارششیییدهانییید(دیگنیی 
)1994وباتوجهبهای موضویکهمنیاط نمونیهبیرداری
شدهغن ازای تیرههیایگییاه هسیتند،جمیعاوریایی 

Cosmopolitan

1

گونههادورازانتظارنیست.ازگونیههیایاشیارهشیدهدر
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ای مقالیه،گونیههیایM. rufipesوM. xanthozonaتوسی 

کاراپازارل اوغلیوودیگنی .)2015دربسییاریازمنیاط 

M.

ایراننیگهنوزمطالیات دررابطیهبیاایی خیانوادهان یا 

albicaudataوM. xanthozonaتوس ی ربیی ی وهمکییاران

ابوهوای ،فلوروفیونغنی ،
نهدهاستوایرانباتنوی 

()2013ازاسیییتانمرکیییگیگیییگارششیییدهبودنییید.در

سییهمانییدک ازای ی خییانوادهرادارد.نتییایجای ی تحقی ی ،

کهورهایم اورازجملهترکیهوجمهوریایربای اننیگ

رضییورطیییفوسیییی ازای ی خییانوادهدرمن یاط مییورد

مطالیا خیل محدودیان ا گرفتهکهتنهیاتییدادانیدک 

بررس رانهانم دهدکهبییانگراهمییتمطالییهبیهیتر

گونیییهگیییگارششیییدهاسی یت(دیگنییی وبیییایرا ،1999

فونای خانوادهدرایراناست .

گونههای
صادی وهمکاران()2013ازاستانفارسو 

موستووسک ودیگن ،2002اوزسیسیل ودیگنی ،2011

منابع مورد استفاده 
زمان ی،طیالب یالیف،محمیدیگیلت یهالیفوفتحی پیوری.1383،بررسی خصوصییا مورفولوژییکوبیولوژییک
)Megaselia scalaris (Diptera: phoridaeافتمهمیار خیوراک دکمیهایدرکیر..م لیهعلمی کهیاورزی،جلید،27
شماره.2صاح ههای45تا .58
طالب یالف،زمان یومحمدیگلت هالیف.1382،شناسیای وتوصییفتییدادیازدوبیاالنزییاناورییار خیوراک 
.صاحههای91تا .102

دکمهای  Agaricus bisporusدرمنطقهکر..م لهافا وبیماریهایگیاه ،جلد،71شماره1

طالب یالف،زمان ی،محمدیگلت هالف،محرم پورسوفتح پوری.1384،بررسی خصوصییا بیولوژییکمگیس
(،Megaselia halterata (Dipt.,: Phoridaeافتیار خوراک دکمهای()Agaricus bisporus Langeدرکیر..م لیهدانیش
صاحههای53تا .62

کهاورزی،دوره ،15شماره.4
عبدیگودرزی ،محرم  وکریم

غ.1391،گگارشمگسمگاسلیااسکاالریس ).Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae

ازکلن هایزنبورعسلایران )(Apis mellifera medaدرمنطقهطالقیان.دوفصیلنامهعلمی -تروی ی علیو وفنیون
صاحههای9تا.13

زنبورعسلایران،،دوره،3شماره.6
Disney RHL, 1989. Scuttle Flies - Diptera Phoridae Genus Megaselia. Handbooks for the Identification of
British Insects 10(8): 1-155. ISBN 0 901546 74 7.
Disney RHL, 1991. Family Phoridae. Pp. 143-204. In: Soós A and Papp L (eds.). Catalogue of Palaearctic
Diptera. Volume 7 (Dolichopodidae – Platypezidae). Akademiai Kiado, Budapest. 291 pp. ISBN 963 05
5763 0.
Disney RHL, 1993. Notes on European Phoridae (Diptera). British Journal of Entomology and Natural
History 6: 107-118.
Disney RHL, 1994. Scuttle Flies: The Phoridae. London, Chapman & Hall. xii + 467 pp. ISBN 0 412562520
]X. [Archived by Springer Book Archives - https://www.springer.com
Disney RHL, 2001. The scuttle flies (Diptera: Phoridae) of Buckingham Palace Garden. Supplement to the
London Naturalist 80: 245-258.
Disney RHL, 2003. Tasmanian Phoridae (Diptera) and some additional Australasian species. Journal of
Natural History 37: 505-639.

نمکی خامنه و همکاران

52

Disney RHL, 2006. Revision of the Palaearctic members of the species complex resembling Megaselia
brevior (Schmitz) (Diptera: Phoridae). Fragmenta faunistica 49: 41-51.
Disney RHL, 2009. Insects of Arabia scuttle flies (Diptera: Phoridae) Part II: the genus Megaselia. Pp 249357 in Krupp, F. (Editor-in-Chief) Fauna of Arabia 24. 405 pp. Senckenbergische Naturforschende
Gesellschaft, Frankfurt A. M, Germany and King Abdulaziz City for Science and Technology, Ryadah,
Kingdom of Saudi Arabia. ISBN 978-3-929907-80-3.
Disney RHL and Aguiar AMF, 2008. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of Madeira. Fragmenta faunistica 51:
23-62.
Disney RHL, Barzegar S, Zamani AA, Abbasi S and Vafaei Shoushtar R, 2012. Two new species of
Megaselia Rondani (Diptera, Phoridae) reared from fungi in Iran. Fragmenta faunistica 55(1): 41-48.
Disney RHL and Bayram S, 1999. Recognition, biology and first Turkish record of Megaselia coaetanea
Schmitz (Dipt., Phoridae). Entomologist’s Monthly Magazine 135: 233–236.
Disney RHL and Durska E, 2014. A new species of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) and two newly
found species from Poland. Fragmenta Faunistica 51: 63-66.
Disney RHL, Kutasi C, Katona LJ and Tóth S, 2014. New records of scuttle flies (Diptera: Phoridae) from
caves in the Bakony Mountains, Hungary. Fragmenta faunistica 57: 57-62.
Disney RHL, Prescher S and Ashmole NP, 2010. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of the Canary Islands.
Journal of Natural History 44: 107-218.
Disney RHL, and Mostovski MB, 2018. Phoridae (Platypezoidea). Manual of Afrotropical Diptera. In press.
Disney RHL, Zvereva EL and Mostovski MB, 2001. A scuttle fly (Diptera: Phoridae) parasitizing a beetle
(Coleoptera: Chrysomelidae) in Russia. Entomologica Fennica 12: 59- 63.
Ebrahimi S, Karimi J, Modarres Awal M and Fekrat L, 2014. A newly recorded genus and species of
Megaseliini (Diptera: Phoridae), a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae), from Iran.
Entomofauna 35(19): 425-432.
Ghahari H and Disney RHL, 2007. Megaselia scalaris (Loew) (Diptera, Phoridae) invading insect cultures in
Iran. Entomologist’s Monthly Magazine 143- 164.
Karapazarlioglu K and Disney RHL, 2015. First record of forensic species Conicera similis (Haliday, 1833)
(Diptera: Phoridae) on exhumed rabbit carcasses in Turkey. European Scientific Journal 11(9), 1857–
7881.
Machkour-M’Rabet S, Dor A and He´naut Y, 2015. Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae): an opportunistic
endoparasitoid of the endangered Mexican redrump tarantula, Brachypelma vagans (Araneae:
Theraphosidae). The Journal of Arachnology 43:115–119.
Mostovski MB and Disney RHL, 2002. A new species of Megaselia (Dipt., Phoridae) from donkey dung in
Turkey. Entomologist’s Monthly Magazine 138: 135–137.
Namaki Khameneh R, Khaghaninia S and Disney RHL, 2019a. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) from Ardabil
province in Iran, with description of a new species of Megaselia Rondani. Zoology in the Middle East
65(1): 70-74. DOI: 10.1080/09397140.2018.1540155
Namaki Khameneh R, Khaghaninia S and Disney RHL, 2019b. Records of species of Megaselia Rondani
1856 (Diptera, Phoridae) from West Azerbaijan province including new records for Iran. Journal of Crop
Protection, in press.
Özsisli T and Disney RHL, 2011. First records for Turkish fauna: Megaselia brevissima (Schmitz, 1924) and
Megaselia scalaris (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae). Türkiye Entomoloji Bülteni 1: 31–33.

53

...مطالعه فونستیک مگس های جنس

Polidori C, Disney RHL and Andrietti F, 2001. Some behavioural observations on Megaselia oxybelorum
(Diptera: Phoridae), a new kleptoparasite of Cerceris arenaria (Hymenoptera: Sphecoidea: Philanthidae).
British Journal of Entomology and Natural History 14: 93-95.
Polidori C, Papadia C, Disney RHL and Andrietti F, 2006. Behaviour and activity patterns of the scuttle fly
Megaselia oxybelorum Schmitz (Diptera: Phoridae) at nest aggregation of two host digger wasps
(Hymenoptera: Crabronidae). Journal of Natural History 40: 1969-1982.
Rabieh MM, Prescher S, Alikhani M and Arkani T, 2013. Review of scuttle flies (Diptera: Phoridae) from
Iran, with first records for Iran and Asia. Studia dipterologica 20(1): 23-30.
Rocha UF, Belo M, Moraes JRE, Sogorb A and Baruch A, 1984. Tick ecology VI The influence of
environmental moisture on the invasion of engorged females of Boophilus microplus (Canestrini) (Acari,
Ixodidae) by larvae of Megaselia scalaris Loew (Diptera, Phoridae) and upon the prolificness of such
arthropods, Naturalta, Sao Paulo 9:93-100.
Sadeghi S, Weber G, Fallahzadeh M and Dousti AF, 2013. Introduction to the Scuttle flies fauna (Diptera:
Phoridae) of Fars province, Iran. Linzer Biologische Beiträge 45(2): 2019-2024.

نمکی خامنه و همکاران

54

Megaselia angustiata :)f ،e( ؛Megaselia albocingulata (Strobl) :)d ،c( ؛Megaselia albicaudata (Wood) :)b ،a( -1 شکل

 هیپوپیژیوم حشره نر از نمای:)h ،f ،d ،b(  حشره نر از نمای جانبی؛:)g ،e ،c ،a( Megaselia bovista (Gimmerthal) :)h ،g( ؛Schmitz
) میلیمتر0/1 =جانبی (میله مقیاس
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) :)f ،e( ؛Megaselia curvicapilla Schmitz :)d ،c( ؛Megaselia brevior (Schmitz) :)b ،a( -2 شکل
 هیپوپیژیوم حشره نر از نمای جانبی:)h ،f ،d ،b(  حشره نر از نمای جانبی؛:)g ،e ،c ،a( Megaselia oxybelorum Schmitz :)h ،g(
) میلیمتر0/1 =(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).
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،Megaselia stichata (Lundbeck) :)f ،e( ؛Megaselia rufipes (Meigen) :)d ،c( ؛Megaselia posticata (Strobl) :)b ،a( -3 شکل

 هیپوپیژیوم حشره نر از نمای جانبی:)h ،f ،d ،b(  حشره نر از نمای جانبی؛:)g ،e ،c ،a( Megaselia styloprocta (Schmitz) :)h ،g(
) میلیمتر0/1 =(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).



:)d ،b(  حشره نر از نمای جانبی؛:)c ،a( Megaselia xanthozona (Strobl) :)d ،c( ؛Megaselia tama (Schmitz) :)b ،a( -4 شکل
) میلیمتر0/1 =هیپوپیژیوم حشره نر از نمای جانبی (میله مقیاس
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.

