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Abstract  
During May 2019, a study in Shirvān city (North Khorasan province) to investigate the infestation of 

livestock farms with various insect species was carried out. In this study, large quantities of flies be-

longing to the Sphaeroceridae family were collected using light traps. The genus and species of these 

flies were identified as Coproica vagans (Haliday, 1833). This species is a new record for the Iranian 

insect fauna. 
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. شوند( شناخته میLesser dung fliesهای کوچک سرگین )که با نام عامیانه مگس Sphaeroceridae خانواده   

ند. کنهايی هستند که در ارتباط با مواد آلی در حال فساد، زندگی میترين مگساز شايعهای اين خانواده، گونه

 .دگیرنجه قرار نمیشان چندان مورد تواندازه بسیار کوچک بدن و رنگ خاکستریبه دلیل به طور معمول آنها 

های اين خانواده با کوتاه بودن اين خانواده در اغلب نقاط دنیا، ديده شده است. مگس ی ازولی اعضای متعدد

دهنده ارتباط نزديک اين خانواده  (. نام عامیانه اين مگس، نشان9شوند )شکل اولین تارسومر پای سوم، شناخته می

های اين گروه در ارتباط با مدفوع هستند و اغلب آنها در اد محدودی از جنسولی در واقع تعد. باشدبا مدفوع می

نقش مهمی در گردش چرخه مواد  شود،موجب میبوده و همین امر ارتباط با سبزيجات و مواد آلی در حال فساد 

 (Brian, 1986)  نمايند ايفاءدر طبیعت 

های مناطق مختلف از بندپايان دامداریبرداری نمونه ،9318سال  ماه رديبهشتدر اين پژوهش، در جريان ا   

 32عرض جغرافیايی آن  باشد.مید. شهرستان شیروان واقع در استان خراسان شمالی ششهرستان شیروان انجام 

متر از سطح دريا  9012دقیقه بوده و ارتفاع اين منطقه  13درجه و  ۷2دقیقه و طول جغرافیايی آن  ۰0درجه و 

های ونهـهای نوری به دام افتادند. نمهای اين خانواده در تله، انبوهی از مگسبرداریطی نمونه . درباشدمی

 و با استفاده ازند گلیسیرين به آزمايشگاه منتقل شد درصد ۷درجه و 20آوری شده در محلول حاوی الکل جمع

ها نمونه از مگس 3۷د. ش از آنها انجامبرداری تصوير تشخیص و SMZ1500استرئومیکروسکوپ نیکون مدل 

درصد  90های ماده جدا شده و در محلول ، شکم مگسگیری شد. به منظور ديدن اسپرماتکو اندازهتفکیک 
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 هایشفاف شود، قرار گرفت. نمونه تا هنگامی که کامالً لسیوسدرجه س 20در حمام بن ماری  سديم هیدروکسید

 گلیسیرين درصد ۷درجه و  20مطالعات بعدی در محلول الکل اتیلیک  به منظورشفاف شده با آب شسته شده و 

شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان نگهداری در حال حاضر در آزمايشگاه انگل هانمونه. داده شد قرار

و  های بازالشود. دربال، سلولرسند. سلول آنال در بال ديده نمیبه لبه بال نمی M1+2های رگبال شوند.می

اند. قسمت دوم رگبال کوستال به طور مشخصی از قسمت سوم رگبال کوستال ديسکال با يکديگر ملحق شده

کل شود )شای تقريبا يکسان ديده می(. در حاشیه و روی اسکوتلوم، موهای ظريفی با اندازه7بلندتر است )شکل 

3.) 

  

     
 

 شکل و بال -7 شکل ،اولین بند تارسومر پای سوم -9 شکل ، Coproica vagansحشره ماده  -3-1های شکل

 )تصاوير اصلی(يکسان  اسکوتلوم به همراه موی فراوان و اندازه تقريباً -3

 
Figs. 1-3. Coproica vagans. Female. Fig. 1. The first tarsomer of the third leg, 2. Wing and 3. Scutellum 

with numerous discal setae of approximately equal length (Original) 
 

ود که شباشد. بر روی بخش کاپیسترنوم سینه، تنها دو موی بلند ديده میرنگ عمومی بدن خاکستری رنگ می   

(. مگس ۰ل ای تیره است )شکاند. سینه به صورت يکنواختی قهوهبا فاصله زيادی نسبت به يکديگر قرار گرفته

(. با توجه به کلیدهای موجود، مگس مذکوردر تحت خانواده ۷باشد )شکل سه اسپرماتک میماده دارای 

Limosininae جنس و گونه ،Coproica vagans باشدمی (Brian, 1986; Papp, 2008). 

 
 

        
شود میموی بلند ديده  7بر روی کاپیسترنوم تنها  -۰شکل ، Coproica vagansحشره ماده  - ۵ و ۴ هایشکل

 )تصاوير اصلی( های مگس مادهاسپرماتک -۷شکل . اندکه با فاصله زيادی نسبت به يکديگر قرار گرفته

 
Figs 4-5. Coproica vagans. Female. Fig. 4. Katepisternal setae long and widely spaced and Fig. 5. 

Female spermathecae (Original) 
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، Copromyzinae ههای زير خانوادبه نام Sphaeroceridae هزير خانواده، از خانواددر ايران از سه  تاکنون    

Sphaerocerinae  وLimosininae  ،79  (9جنس و گونه گزارش شده است ) جدول (Shirvani Farsani et al., 

2014; Marshall et al., 2011), بود. نشده ارائه  در اين بررسی، ياد شدهحال گزارشی از مگس ه ولی تا ب 
 

 از ايران Sphaeroceridaeگزارش شده از خانواده  هایگونه -1جدول 
Table 1. List of the reported Iranian species of Sphaeroceridae from Iran 

Species Subfamily 
Leptocera nigra (Olivier, 1813) 
Opacifrons coxata (Stenhammar, 1855) 
Opalimosina mirabilis (Collin, 1902) 
Paralimosina fucata (Rondani, 1880) 
Phthitia longisetosa (Dahl, 1909) 
P. pteremoides (Papp, 1973) 
Rachispoda hostica (Villeneuve, 1917) 
R. lagura (Roháček, 1991) 
R. lutosoidea (Duda, 1938) 
R. modesta (Duda, 1924) 

R. varicornis (Strobl, 1900) 
Telomerina flavipes (Meigen, 1830) 
Pullimosina heteroneura (Haliday, 1836) 

Limosininae 

Ischiolepta pusilla (Fallén, 1820) 
I. vaporariorum (Haliday, 1836) 
Sphaerocera curvipes (Latreille, 1805) 

Sphaerocerinae 

Borborillus vitripennis (Meigen, 1830) 
Copromyza equine (Fallén, 1820) 
C. pseudostercoraria (Papp, 1976) 
Norrbomia nepalensis (Papp, 2003) 
N. somogyii (Papp, 1973) 

Copromyzinae 

 

آفريقا، استرالیا، آمريکای شمالی و جنوبی و اروپا جدا شده  هایاز کشورهای متعددی از قاره C. vagansمگس    

رغم گزارش اين مگس از کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه و تاجیکستان، هنوز گزارشی است. در قاره آسیا علی

 .(Marshall et al., 2011از اين مگس در ايران وجود نداشت )

 امپیوتریری با کـدازه گـکروسکوپ و انـا استفاده از استرئومیراف معیار طول بدن اين مگس بـین و انحـمیانگ   

 39/7میلیمتر تا  2۷/0از Limosininaeهای مختلف تحت خانواده د. اندازه گونهشمتر تعیین میلی ۷8/7 ± 7/0

 .(Papp, 2008میلیمتر متغیر هستند )

کند. بعد از مدتی الرو از گذاری میسمیان تخماين مگس بر روی مدفوع تازه نشخوارکنندگان بزرگ و تک   

تخم بیرون آمده و پس از سه مرحله الروی، به مگس بالغ تبديل خواهد شد. در فصل بهار و تابستان تعداد اين 

 يکول در ط برداری نمونهجريان ها بسیار زياد و انبوه گزارش شده است. به صورتی که در مگس در دامداری

انتقال مدفوع حیوانات به خارج از  ،د. بهترين راه کنترل اين مگسشومی شکارشب، هزاران مگس در تله 

 (.Brian, 1986باشد )می هاداریـدام
 

 سپاسگزاری
 ،آوری شدههای جمعتايید تشخیص نمونهه دلیل ( بRohacek Jindrichبدينوسیله از آقای روهاچیک جیندرک )  

 د.شوتشکر و قدردانی می
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