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 چکیده
چهار گونه از آن،  پژوهش که در اين ،دارای پنج گونه در منطقه پالئارکتیک است Muscina Robineau-Desvoidyجنس 

،  Muscina levida( ،Meigen )M. pascuorum( Harris) ةچهار گون آوری شد. از میاناز نقاط مختلف ايران جمع

(Harris )M. prolapsa ( وFallén)M. stabulans  ةدو گون M. pascuorum   وM. prolapsa  اولین بار به فون برای

ر به همراه تصاوير حشرات کامل، بال و دستگاه زادآوری ن هاشوند. کلید شناسايی و پراکندگی گونهدوباالن ايران معرفی می

 ارايه شده است. سه گونه

 ايرانگزارش جديد،  های گندخوار،مگس های کلیدی:واژه
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Abstract  
The genus Muscina Robineau-Desvoidy is represented by five species, in the Palaearctic region, of 

which the four species Muscina levida (Harris), M. pascuorum (Meigen), M. prolapsa (Harris) and M. 

stabulans (Fallén) are collected through this study. The two species M. pascuorum and M. prolapsa are 

newly reported from Iran. A key to the Iranian known species and their distribution as well as images 

of habitus, wings and male genitalia of three species are presented. 
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 مقدمه
های راسته دوباالن از نظر ترين خانوادهجنس، يکی از مهم 382گونه و  0022با بیش از  Muscidaeخانواده 

 3181(. فون اين خانواده در منطقه پالئارکتیک تا سال de Carvalho et al., 2005پزشکی است )پزشکی و دام

 خصوص از شرق پالئارکتیک به آنبه های بسیار بیشتری اينک گونهگونه را شامل شده است که هم 810حدود 

های شناخته شده اين خانواده از (.  طبق آخرين مطالعات، تعداد گونهMoradi et al., 2013افزوده شده است )

(. Pont, 1986; Moradi et al., 2013مین زد )ـونه تخـگ 02ر حدود ـــال حاضـــوان در حـــتمی ران راـــاي

دارای پنج گونه در منطقه است،  Azeliinaeکه عضوی از زيرخانواده  Robineau-Desvoidy  Muscinaسـجن

در سطح مواد آلی در حال فساد، ب اغلهای بالغ و الروهای اين جنس، (. مگسHennig, 1964)است پالئارکتیک 

د. شونها ديده میداریها و يا مرغداریبه ويژه فضوالت و اجساد، در مناطق طبیعی، حاشیه مناطق روستايی، دام

mailto:maraghi20@yahoo.ca
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کی توانند به عنوان ناقلین مکانیهای اين جنس با مگس خانگی، همانند آن میشناسی گونهبه دلیل تشابه زيست

 & Crosskey) گرم مطرح باشند( در حیوانات خونmyiasisم و همچنین عامل میاسیس )های انسان و دابیماری

Lane, 1993 .)فون جنس پژوهش حاضراز  قبل ، Muscinaـدر اي( ران با دو گونهFallén) M. stabulans و 

(Harris) M. levida  شدشناخته می (Pont, 1972 & 1986 که ،) يابد.میاکنون به چهار گونه افزايش 

 

 هامواد و روش
های های مالیز و يا با استفاده از تلهآوری دوباالن در مناطق حفاظت شده و يا مزارع با استفاده از تلهجمع

دند. پس از جداسازی شمنتقل درصد  00ها به الکل اتیلیک ای حاوی میوه گنديده انجام شد و سپس نمونهطعمه

 van Achterberg( 2009) که توسط AXAها، از روش آن جلوگیری از چروکیده شدنهای مورد نظر، برای نمونه

د و سپس با استفاده از چسب بر روی کاغذ شها از الکل ارايه شده است، اقدام به خشک نمودن و استخراج آن

 د. شونری میداها در موزه حشرات هايک میرزايانس نگهشناسی قرار داده شدند. اين نمونهمتصل به سوزن حشره

 

  نتايج

 .Mو  ، M. levida ، (Meigen)M. pascuorum  ،(Harris)M. prolapsa(Harris) ة، چهار گونبررسیدر اين 

(Fallén) stabulans ةآوری و شناسايی شدند که دو گوناز نقاط مختلف ايران جمع M. pascuorum  و M. 

prolapsa   شوند.مینخستین بار از ايران گزارش برای  

 

 در ايران Muscinaهای کلید شناسايي گونه

 سهای جنبرای شناسايی گونه James( 1947و ) .Gregor et al( 2016کلید زير با اقتباس از کلیدهای )

Muscina شده است. ارائهايران  در  

های حشره نر )شکل(؛ دستگاه زادآوری 8-0های ها زرد رنگ )شکلای روشن؛ پالپساق پاها زرد تا قهوه -3

31-03) .................................................................................................M. stabulans (Fallén) 

 2..................................................................(1-3های )شکل ها زرد يا سیاهپالپ ،رنگ سیاه پاها کامالً   -

های (؛ دستگاه زادآوری حشره نر )شکل0-3 &1های )شکلماليم  1Mبال ها سیاه رنگ؛ قوس رگپالپ -2

31-30)........................................................................................................M. levida (Harris) 

 3..........................................................(33-32های )شکل تند 1Mبال ها زرد رنگ؛ قوس رگپالپ -

کالیپتر زيری کشیده و بلندتر از عرض و با فاصله از لبه سپرچه؛ قفسه سینه دارای نوارهای طولی در  -3

-31 هایزادآوری حشره نر )شکل(؛ دستگاه 1-0 &33های قسمت عقبی شیار عرضی )شکل

38)................................................................................................................... M. prolapsa (Harris) 

ی قفسه سینه بدون نوارهای طولی در قسمت عقب ،تر از عرض و در امتداد لبه سپرچهکالیپتر زيری کوتاه -

 M. pascuorum (Meigen).....................................................(0-1 & 32های )شکل شیار عرضی

 تاکسونومي

 Muscina Robineau-Desvoidy جنس

( رشد يافته، انتهای قرمز رنگ سپرچه pulvillusبدون مو، بالشتک ) anepimeronبا دارا بودن  Muscinaجنس 

يگر يکدهای مرکب حشرات نر نیز به چشم شود.می متمايز L. Muscaتر از جنس باريکتا حدودی  5r+4و سلول 
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 ولی در سن آخر )سوم( ،های اين جنس در سنین ابتدايی گندخوار هستندبسیار نزديک هستند. الروها در گونه

کنند. اعضای اين جنس، قادر هستند که در دوره دهند و از الروهای ديگر تغذيه میرژيم غذايی خود را تغییر می

گرم نیز حمله و ايجاد خسارت کنند. پنج گونه از اين جنس در دنیای قديم های حیوانات خونالروی به زخم

اروپا )جمهوری اينک از بومی شرق آسیا است، که هم M. angustifrons( Loew) کنند که از آن میان،زندگی می

 (.Gregor et al., 2016آوری نشده است )چک( نیز گزارش شده است و هنوز از ايران جمع

 

 Muscina levida (Harris) ةگون

 (15-13و  9، 2-1های )شکل

 3108پزشکی کشور، ، شمیران، محوطه موسسه تحقیقات گیاهماده 2نر و  2های مطالعه شده: استان تهران: نمونه

ای )حاوی میوه ، تله طعمه3110ارديبهشت  33-فروردين  01شرقی،  03°00'3/00" شمالی، 10°00'01"متر، 

 گنديده(.

 ,Coffeyکنند )غلب در مدفوع انسان و فضوالت حیوانات اهلی زندگی میاالروهای اين گونه  شناسي:زيست

 Cepaea nemoralis (.L) های مرده گونهحلزونها و اجساد انسان و حیوان و حتی بدن ( ولی از روی الشه1966

های های جوجهمتعددی از وجود الروهای اين گونه در زخم هایگزارش (.Beaver, 1972)اند شدهآوری نیز جمع

ا ههای خود موجب مرگ و میر در جوجهدهد با ايجاد میاسیس زخم در میزبانت است که نشان میسدر د پرندگان

های بالغ نیز نظر بهداشتی، مگس(. از نقطهJames, 1947; Greenberg, 1971شوند )پرندگان میو کاهش جمعیت 

( دارای اهمیت هستند poliovirusبه عنوان ناقلین مکانیکی امراض مختلف عفونی از قبیل ويروس فلج اطفال )

(Skidmore, 1985.) 

با قوس ماليم.  1Mبال کامل سیاه رنگ؛ رگبه طور )قاعده بال(  basicosta: شاخک، پالپ، پاها و صفات افتراقي

 (.30-31های آوری حشره نر )شکلدستگاه زاد

 (.Gregor et al., 2016(، آمريکای شمالی، اروپا، شرق آسیا و جزاير هاوايی )Pont, 1986ايران ) پراکندگي:
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 .M-4-3 )ماده(؛ M. levida -1-2 ؛.Muscina sppهای بالغ پشتی و نمای جانبی مگسنمای  -8-1های شکل

pascuorum ماده(؛( 6-5- M. prolapsa )ماده(  8-7و- M. stabulans )نر(. 
Figures 1-8. Habitus dorsal and lateral views of Muscina spp.; 1-2. M. levida (female), 3-4., M. pas-

cuorum (female), 5-6. M. prolapsa (female) and 7-8. M. stabulans (male).  
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 Muscina pascuorum (Meigen) ةگون

 (10و  4-3های )شکل

 10°0' 18/0"متر،  0288، منطقه حفاظت شده هفتاد قله، دره سیبک، ماده 1استان مرکزی:  مطالعه شده: نمونه

 ، تله مالیز.3110ارديبهشت  31- 3111اسفند  08شرقی،  02°30'00" شمالی،

 قارچ رویکنند ولی غلب از مواد گیاهی و جانوری در حال فساد تغذيه میاالروهای اين گونه  شناسي:زيست

Amanita citrine (Séguy, 1923) ةالروهای پروان و (L.)Lymantria monacha  اندنیز پرورش داده شده 

(Fahringer, 1941 .) 

نه بدون قفسه سی ،سیاه پاهای کامالً ،انتهای بندهای دوم و سوم شاخک قرمز رنگ ،پالپ زرد رنگ صفات افتراقي:

 قوس تند.با  1Mبال نوارهای تیره )بعد از شیار عرضی(؛ کالیپتر زيری عريض در امتداد حاشیه سپرچه و رگ

گزارش جديد . (Gregor et al., 2016آمريکای شمالی، اروپا تا ژاپن، هندوستان، پاکستان، نپال و چین ) پراکندگي:

 برای ايران.
 

 
 -11 )ماده(؛ M. pascuorum -10)ماده(؛  M. levida -9 ؛.Muscina sppپشتی بال چپ نمای  -12-9های شکل

M. prolapsa )ماده(  12و- M. stabulans )نر(. 

Figures 9-12. Dorsal view of left wing of Muscina spp.; 9. M. levida (female); 10. M. pascuorum (fe-

male); 11. M. prolapsa (female) and 12. M. stabulans (male). 

 

 Muscina prolapsa (Harris)  ةگون

 (18-16، 11، 6-5های )شکل

 3108پزشکی کشور، ، شمیران، محوطه موسسه تحقیقات گیاهماده 1نر و  1استان تهران:  مطالعه شده: هاینمونه

 ای )میوه گنديده(.، تله طعمه3110ارديبهشت  33-فروردين  01شرقی،  03°00'3/00" شمالی، 10°00'01"متر، 
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کنند و از الروهای تغذيه می Calliphoridaeهای ها از الروهای گونهالروهای اين گونه در الشه شناسي:زيست

 (. Fahringer, 1941) اندنیز پرورش يافته bumble beesها و زنبورهای پروانه

ه بند سوم شاخک قرمز رنگ؛ قفسه سینه دارای نوارهای پالپ زرد رنگ، انتهای بند دوم و قاعد صفات افتراقي:

با قوس  1Mبال تیره بعد از شیار عرضی؛ پاها سیاه رنگ؛ کالیپتر زيری باريک و واگرا نسبت به حاشیه سپرچه، رگ

 (.38-31های حشره نر )شکل وریتند. دستگاه زادآ

گزارش (. Gregor et al., 2016ال و پاکستان )آمريکای شمالی، سراسر اروپا، شمال آفريقا، ژاپن، نپ پراکندگي:

 جديد برای ايران.

 
 

 
-13-15 ؛.Muscina spp جانبی و عقبی دستگاه جنسی و استرنیت پنجم حشرات نرنمای  -21-13های شکل

M. levida 18-16؛- M. prolapse 21-19 و- M. stabulans. 
Figures 13-21. Lateral and dorsal views of male genitalia and male 5th sternite of Muscina spp.; 13-15. 

M. levida; 16-18. M. prolapse and 19-21- M. stabulans.  
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 Muscina stabulans (Fallén)  ةگون

 (21-19و  12، 8-7های )شکل

 3101، تبريز، خسروشهر، ايستگاه تحقیقات کشاورزی، ماده 2شرقي: مطالعه شده: استان آذربايجان هاینمونه

 1غربي: استان آذربايجان، تله مالیز. 3181شهريور  1 -مرداد 13شرقی،  01°0'00" شمالی، 10°08'08"متر، 

 13شرقی،  00°18'1/31" شمالی، 10°01'0/00"متر،  3100، پارک ملی درياچه ارومیه، جزيره کبودان، ماده

آباد، مرکز تحقیقات کشاورزی و ، دشت مغان، پارسماده 1استان اردبیل: ، تله مالیز. 3110خرداد  1 -ارديبهشت

، تله 3110خرداد  30 -3111اسفند  02شرقی،  00°08'80/03" شمالی، 11°11'10/00"متر،  03منابع طبیعی، 

 10°00'01"متر،  3108پزشکی کشور، ت گیاه، شمیران، محوطه موسسه تحقیقاماده 17نر،  1 استان تهران:مالیز. 

استان خوزستان: ای )میوه گنديده(. ، تله طعمه3110ارديبهشت  33-فروردين  01شرقی،  03°00'00/3" شمالی،

، تله ظرفی، 3110تیر  1- 30شرقی،  08°31'1/02" شمالی، 10°0'0"متر،  11، شوش، پارک ملی کرخه، نر 2

متر،  0218، منطقه حفاظت شده هفتاد قله، دره چکاب، ماده 2نر،  20کزی: استان مر نزديک برکه مصنوعی.

همان  ماده، 4،نر 8ای؛ ، تله ظرفی، ديواره خزه3111خرداد  32- 30شرقی،  02°30'0/00" شمالی، 8°10'0/0"

ن ، همانر 1، تله ظرفی؛ 3111خرداد  32- 30شرقی،  02°31'1/00" شمالی، 10°0'1/0"متر،  0031اطالعات، 

متر،  0033همان اطالعات، دره کفترخون، ماده،  2، نزديک استخر، تله مالیز؛ 3111خرداد  8- 01اطالعات، 

همان اطالعات، دره  ماده، 5،نر 7، تله مالیز؛ 3110ارديبهشت  31شرقی،  02°31'0/02" شمالی، 1°10'8/03"

 5استان همدان: ، تله ظرفی. 3111خرداد  31-30شرقی،  02°30'1/10" شمالی، 10°0'02"متر،  0210سیبک، 

 . 3111زمینی شهرستان بهار، مهر مزارع سیب ماده، 6نر، 

از نظر بهداشتی و وسعت پراکندگی  Muscina جنس ترين گونهمهم False Stable Flyاين گونه با نام عمومی 

(. در طول اين Pont, 1972گردد )یم قرن قبل بازمیدر دنیا است، که اولین گزارش وجود آن در ايران به حدود ن

د. الروهای اين گونه، شکارگر الروهای شآوری های بسیاری از آن از نقاط مختلف ايران جمعتحقیق نیز نمونه

( و عاملی موثر در کاهش جمعیت آن و جمعیت الروهای خانواده .Musca domestica Lمگس خانگی )

Calliphoridae هایاز جنسLucilia  وCalliphora  ( هستندHewitt, 1914بر خالف ساير گونه .) ها، الروهای

های صدمه ديده گیاهان زنده دارند به طوری که در آن، به غیر از مواد آلی مرده، عالقه زيادی به تغذيه از بافت

های لوده به الرو، مگسهای برداشت شده آزمینیهای گذشته در مزارع شهرستان بهار )استان همدان( از سیبسال

به تعداد زياد پرورش داده شدند. با توجه  Coquillett  ِِDrosophila busckiiسرکه ِبالغ اين گونه به همراه مگس

توان گفت که وجود آسیب زمان الروهای مگس سرکه بوده است، میبه اين که خسارت ايجاد شده با حضور هم

ها بوده است. حشرات گذاری آنو تخم M. stabulansهای بالغ های میزبان، موجب جلب مگساولیه در بافت

های موجود در سطح بدن موجودات زنده، از جمله انسان های اين جنس به زخمگونهبالغ اين گونه، همانند ساير 

گذاری، باعث بروز میاسیس و ايجاد صدمات جدی به بافت و حتی ها با تخمنیز حمله کرده و ضمن تغذيه، ماده

 (. Skidmore, 1985شوند )نقص عضو و مرگ میزبان می

ها زرد رنگ؛ وم و سوم قرمز رنگ؛ پالپ، ساق پاها و انتهای رانشاخک در محل اتصال بند د صفات افتراقي:

ماليم. دستگاه زادآوری حشره  1Mبال سپرچه به طور وسیعی زرد رنگ؛ ناحیه جانبی شکم قرمز يا سیاه؛ قوس رگ

 (.03-31های نر )شکل

 (. cosmopolitan( )Gregor et al., 2016وطن )(، جهانPont, 1972ايران ) پراکندگي:
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 بحث
به دلیل نحوه زندگی، از  Muscidaeهای گندخوار خانواده و به طور کلی گونه Muscinaهای جنس گونه

 Muscinaهایانسان، دام و جانوران وحشی هستند. در بین اعضای اين خانواده، گونه هایبیماریعوامل انتقال 

stabulans ،Musca domestica  وMusca autumnalis  يگر يکدشبیه به شناسی خارجی، بسیار ريخت که از نظر

داری و های نگهزندگی در جوامع روستايی و شهری و يا محل ها. اين گونهوجود دارندنیز در ايران ، هستند

ها را آن زادوولدق، تغذيه و دهند، چرا که وفور زباله و فضوالت در اين مناطپرورش دام و طیور را ترجیح می

کند. متاسفانه در مناطق طبیعی نیز که به ظاهر از زندگی انسانی دور هستند، شاهد مداخالت غیر اصولی تر میآسان

منجر به آلودگی شديد اين مناطق و رشد و هستیم که  و يا چرای دام سازی، جادهگردیبومانسانی تحت پوشش 

ده های طبیعی شنهايت به مخاطره افتادن زندگی طبیعی جانداران محیطدر خوار و های گندگونه افزايش جمعیت

ضمن  شد،تالش در آن که  ،های ايران استحاضر، حاصل بخشی از مطالعات فونستیک مگس پژوهشاست. 

 .يمآور شوتر از طبیعت را يادها، لزوم مراقبت بیشاهمیت و نقش آن بیان های جديد ومعرفی گونه

 سپاسگزاری
پزشکی کشور و همکاری سازمان حفاظت محیط زيست انجام با حمايت موسسه تحقیقات گیاه پژوهشاين 

 .شده است
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