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 شرقی با گزارش جدید یک گونه برای فون ایرانآذربایجاندر استان   Asilidae (Diptera)خانواده 
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هاي موفق و جنس جزء يکي از خانواده  821زيرخانواده و  11گونه،  7187با دارا بودن  Asilidaeهاي خانواده ها يا مگسدزدمگس
حشرات مربوط به اين خانواده داراي  .قرار گرفته است Asiloidea در باالخانواده  Asilidaeسازگار در اکثر نقاط دنيا هستند. خانواده 

باشد. سر در اين حشرات متحرک متر ميميلي 9-15ها ي متوسط آنتند ولي اندازهمتر( هسميلي 50متر( تا بزرگ )ميلي 3ي کوچک )اندازه
باشد. رگهاي سريعي دارند نسبتا باريک ميها براي حشراتي که پروازوبيش محدب است. بالسر کمباشد و پشتو نسبتا کوتاه و پهن مي

ها شکارگر بوده و از انواع مختلف بندپايان )عمدتا و الرو اين مگسشود. حشرات کامل تقسيم نمي 3R+2هميشه چهار شاخه است و  Rبال 
در ايران منجر به  Asilidaeکنند. مطالعه تاکسونومي خانواده کند و در تعادل جمعيت حشرات نقش مهمي را ايفا ميحشرات( تغذيه مي

 شرقياز مناطق مختلف استان آذربايجان Asilidae هاي مورد مطالعه از خانوادهگونه از اين خانواده شده است. نمونه 237شناسايي 

آوري شدند. بعد از کشتن جمع 1391-1393هاي هاي ارسباران، چيچکلي، ورزقان، کندوان، هوراند، شبستر و مراغه( طي سالجنگل)
ياي نر، انتهاي شکم جدا شده و در منظور تشريح ژنيتالها در داخل شيشه سيانور، حشرات براي شناسايي به آزمايشگاه منتقل شدند. بهنمونه

قرار گرفت. در نهايت ژنيتالياي نر در داخل گليسرين  ثانيه جوشانده شد، سپس در داخل استيک اسيد 60درصد به مدت  KOH 10داخل 
هاي مورد يي گونهها از روي کليدهاي معتبر انجام گرفت. منابع زير براي شناسايي و پراکنش جغرافياقرار داده شد و سپس شناسايي گونه

 Hayatو  Geller-Grimm (2003; 2015) ،Bei-Bienko (1988)،    Lehr et al. (2007)  مطالعه، مورد استفاد قرار گرفت:

et al. (2008). چهار جنس و هشت گونه (Dioctria atricapill Meigen, 1804 ،Dioctria linearis (Fabricius, 

1787) ، Dioctria pilithorax Richter, 1960  ،Machimus annulipes (Brullé, 1832) D. bilobus Loew, 1871، 
Dysmachus praemorsus (Loew, 1854)، D. picipes (Meigen, 1820)  وPromachus leoninus Loew, 1848) 

شود. فون ايران گزارش مي براي اولين بار از Dioctria pilithorax Richter, 1960 شناسايي شدند که گونه Asilidae از خانواده
شکل تغيير عبارت است از: ساق پاي اول فاقد موي سيخي Dioctria pilithorax Richter, 1960 مشخصات مرفولوژيک مهم گونه

شکمي، پا داراي بالشک، صورت کمي برآمده، خرطوم کوتاه و مستقيم، -شکل يافته به شکل ناخن و يا متورم و خميده در بخش انتهايي
گرده به رنگ سياه و داراي موهاي ريز، برآمدگي صورت به هاي مرکب بوده، ميانتر از ارتفاع چشمشاخک به طور قابل توجهي بزرگطول 

قبل از اين مطالعه فقط از کشورهاي جمهوري آذربايجان  تاDioctria pilithorax  رنگ سياه و صورت پوشيده از موهاي ريز زرد. گونه
 بود.   و ارمنستان گزارش شده

 شرقي، ايران.گزارش جديد، استان آذربايجان، Asilidae  های کلیدی:واژه
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