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) Diptera: Syrphidae(هاي گل مگسايتنوع گونهبررسی 
در شهرستان دماوند

شمال،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران،علوم زیستیدانشکده : ٭سید امیر احمدیان
تهراندانشگاه شهید بهشتیدانشکده علوم زیستی،: راد ییشاهرخ پاشا ،

1389آذر : شتاریخ پذیر1389خرداد : تاریخ دریافت

چکیده
شناخته در دنیاFlowerflyو Hoverflyهاينامباشد که بااي متعلق به راسته دوباالن میهخانواده سیرفیده از بزرگترین خانواده

ز شهد و گـرده گـل   هاي گل در فرم بالغ امگس. گونه می باشد6000قبیله و حدود 15زیرخانواده، 3این خانواده داراي . شوندمی
در مطالعه حاضر، .کنندها نقش مهمی در کنترل بیولوژیک ایفا میها در دوران الروي از شتهکنند و بدلیل تغذیه برخی از گونهتغذیه می

هاي تنوع از جمله شاخصهاي اکولوژیک سپس شاخص. بررسی شد1388-89هاي گل شهرستانهاي دماوند طی سالهاي فون مگس
اي، واریانس و انحراف ، غناي گونهویلسون-سیمپسون، کامارگو و اسمیتهاي یکنواختی وینر، شاخص-یمپسون و شانوناي سگونه

آوري شدند و پس از اتاله جمعگیريهاي گل با استفاده از تور حشرههاي بالغ مگسنمونه. نیز مورد محاسبه قرار گرفتندمعیار استاندارد
(Bi-Bienko, 1988;د شده و توسط کلیدهاي شناسایی موجومنتقل انوري دانشگاه شهید بهشتیسیستماتیک جبه آزمایشگاه

;Stubs & Falk, 1996( Sarthou & Speigh, 2008توسـط هـاي شناسـایی شـده    نهایـت گونـه  در . شناسایی شدندDr.
Barkalov خانواده گونه از دو زیر 25در مجموع . مورد تأیید قرار گرفتندکشور روسیه ازSyrphine وEristalinaeآوري جمع

.ندشد

، دماوندايگونهتنوع ،Syrphidae،سيرفيده:کلیديکلمات

مقدمه
راسته یکی از چهار رده مهم شاخه بند 29رده حشرات با 

مهرگان داراي بیشترین تعداد است و پایان است که در بین بی
گیرد شناسایی قرار میگونه از آنها مورد 3000هر ساله بالغ بر 

توان به یک جفت هاي راسته دوباالن میاز ویژگی). 21و15(
(mesothorax)بال غشایی جلویی متصل به میان قفس سینه 

تبدیل به یک اشاره نمود در حالیکه بالهاي عقبی تحلیل رفته و
. )34و28، 4(جفت اندام میله مانند بنام هالتر گردیده است

دو باالن اهمیت بسیاري به لحاظ مطالعات اعضاي راسته
یک، کاربرد در صنعت کشاورزي و ژتنوع زیستی، کنترل بیولو

یا Syrphidaeخانواده .)31و19(زایی دارندبیماري
گونه در تمام  نقاط دنیا به استثناي  6000هاي گل با مگس

تغذیه . )36و35(اندقطب جنوب مورد شناسایی قرار گرفته
باشد، درگرده گلها میو بالغ از شهد حشرات در مرحله وع ناین

هاي غذایی مختلف از جمله عمدتاٌ داراي رژیمحالیکه الروها

amir_ahmadian66@yahoo.com *پست الکترونیکی نویسندة مسئول:
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گل در شهرستان دماوند             يهااي مگسبررسی تنوع گونهراد  احمدیان و پاشایی

۵٠

هستندخواري حشرهوخواريگندیدهخواري،قارچگیاهخواري،
)19( .

خانواده سیرفیده داراي سه زیر خانواده بترتیب به نامهاي   
Syrphinae،Eristalinae وMicrodontinae24(باشدمی

اعضاي این خانواده مانند سایر حشرات داراي بدن سه . )28و
. )34و4(هستندقسمتی متشکل از سر، سینه و شکم 

که دارندها یک شاخک سه قسمتیههمچنین سیرفید
هاي از ویژگی. باشدیا عضو مویی شکل مییک آریستا داراي 

Spuriousکاذب یاولیطها وجود رگبالهمهم دیگر سیرفید

Veinدر بین رگبالهاي اصلیM وRسومین ویژگی . )34(است
نرسیدن و نچسبیدن رگبالهاي طولی به هاي گل در مگسمهم 

هاي گل روز فعال هستند مگس. )31(باشدلبه خارجی بال می
چتریانخصوص خانوادهبو معموالٌ در اطراف گیاهان گلدار

(Asteraceae)هاي هبعالوه بیشتر سیرفید).23(شوند دیده می
هاي خطرناك هاي رنگی دارند که شبیه بال غشاییبالغ طرح

این شباهت مانع از شکار شدن آنها . )33(مثل زنبورهاست
مانند دیگر حشرات . شودگران در طبیعت میوسیله شکارب

هاي گل نیز از آغاز تا پایان تمام سطوح زندگی را مگس
. )20(حشره بالغ الرو، شفیره،،جمله  تخمگذرانند ازمی

هاي گل در کشاورزي و کنترل ترین فوائد مگسعمده
زیرا انواع بالغ در گرده افشانی کمک . باشدبیولوژیک می

در دفع آفات گیاهی )خوارهابیشتر حشره(الروها کنند ومی
جنس، 20گونه از25در تحقیق حاضر.)37و14(هستندموثر 

آوري و هاي گل جمعزیر خانواده از خانواده مگس2و قبیله9
.شناسایی شدند

) Sack)1932توان بهمیده در جهان از مطالعات انجام ش
Dusek،)هاي سیرفیده در منطقه پالئارکتیککلید شناسایی گونه(

رفتارهاي جفتگیري و تغییرات ژنیتالیاي ) (Laska)1987و 
چک ) (Syrphinae،Peck)1988جنس نر در زیر خانواده 

و Rotheray، )هاي سیرفیده در منطقه پالئارکتیکلیست گونه
Gilbert)1989) (هاي فیلوژنی و سیستماتیک سیرفیده

فیلوژنی) (1999(Gilbertو Rotheray، )شکارگر در اروپا
) 2006(، دوستی و حیات )هاي منطقه پالئارکتیکسیرفیده

از مطالعات انجام شده . اشاره کرد)هاي ایرانفهرست سیرفیده(
گونه از 4گزارش ) (1340(توان به فرحبخش در ایران می

هاي مگس بررسی تنوع زیستی گونه) (1379(دوستی ،)ایران
ییقرا،)سیرفیده در اهواز و حومه با استفاده از تله مالیز

)1380(، موسویان )گونه جدید براي ایران4گزارش ) (1379(
هاي گل مشهد و گزارش یک گونه تیک مگسبررسی فونس(

اولین گزارش از هشت ) (1381(گیالسیان ،)جدید براي ایران
صادقی )هاي خانواده سیرفیده در استان همدانگونه مگس

هاي مشهد و حومه و کلید معرفی فون سیرفیده) (1382(
بررسی فونستیک خانواده ) (1386(نجفی ، )هاشناسایی جنس

، حسینی و )ستان میاندوآب، آذربایجان شرقیسیرفیده در شهر
اي خانواده سیرفیده در بوم تنوع گونه) (1387(صادقی نامقی 

گزارش ) (1389(و احمدیان و پاشایی )نظامهاي کشاورزي
.اشاره کرد)هاي گل از ایرانجدید سه گونه مگس

هدف از انجام این پژوهش ضمن بررسی فونستیک 
هاي جدید، مطالعه تمالی گونههاي گل و شناسایی احمگس

روي تنوع زیستی اعضاي این خانواده با توجه به اهمیت آنها در 
گرده افشانی، دفع آفات کشاورزي، کنترل بیولوژیک و حفظ 

. کنون انجام نشده بودکه تاباشدمیتعادل زیستی 

روشهاو مواد 
اي کوهستانی است که در قسمت شهرستان دماوند منطقه

البرز مرکزي و در قسمت شمال شرقی ه کوههايرشتجنوبی 
استان بخشی ازاین شهرستان . استان تهران واقع شده است

باشد که در مربع میکیلومتر2026حدود مساحتباتهران 
.درصد مساحت استان را بخود اختصاص داده است7/10حدود 

متر از 1990در ارتفاع (N, 52°4'E'43°35)شهرستان دماوند 
منابع آبی شهرستان دماوند .بهاي آزاد واقع شده استسطح آ

ها و رودخانه دلیچاي و منابع آب زیرزمینی، نهرها، چشمهشامل
آب و هواي این شهرستان در برخی مناطق . شودمیتاررود 

هاي مرطوب شمالی تحت تأثیر تودهبیشتر نواحیخشک و در 
گرافی وپوهاي پوشش گیاهی و تپس از بررسی نقشه.قرار دارد

: شد که عبارتند ازایستگاه مطالعاتی انتخاب7، منطقه دماوند
-، سربنداند، گیالوندپلور، دماونرود هراز، -رینه، آب اسک

). 2و1ولاجدو1شکل(و آبسرد )مزرعه(درخت بید 
هاي تصادفی و گیري به روشبرداري توسط تور حشرهنمونه

دیبهشت تا اواخر شهریور ار31ماه از 6انتخابی در مدت زمان 
گرفت که براي انجام محاسبات آماري به سه دوره انجام 1389

گیري تور حشرهبرداري توسط نمونه.)5و3ول اجد(تقسیم شد 
مرتبه تور زنی در هر 40تا 30حدودماه با 6در مدت زمان 

عالوه بر تور برداري تصادفی در روش نمونه.روز صورت گرفت
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تله مالیز، تله زرد و تله آبی مانندهایی ابزارگیري ازحشره
تور از قبیل هایی ر از مواد و ابزاردر پژوهش حاض. دشاستفاده 

گیري، شیشه مخصوص کشتن حشره، تله آبی، دستگاه حشره
GPS10داینو دماسنج، دوربین عکاسی، ، استریو میکروسکوپ

ساییشناهايو کلیدبیناکوالر مجهز به دوربین، مگا پیکسل
Stubbs & Falk (1996) ،Bi - Bienko Speighو (1988)

& Sarthou برداري، اتاله کردن و جهت نمونه(2008)
هاي نمونه).  34و32، 3(استفاده شده استهاشناسایی نمونه

هاي شناسایی ذکر وري شده پس از شناسایی توسط کلیدآجمع
Anatoliiبراي دکتر هانمونهشده  Barkalov موزه در
براي تایید نهایی ارسال شناسی سیبري در کشور روسیهجانور

:زیر استفاده گردیدشاخصهاي حاضر از تحقیقدر .شد
:سیمپسونايتنوع گونهشاخص 

1-D :اي سیمپسون، شاخص تنوع گونهn¡ : تعداد افراد گونه
i ،ام در نمونهN:تعداد کل افراد در نمونه.

:وینر- نشانوايتنوع گونهشاخص 

H' :وینر، -اي شانونشاخص تنوع گونهP¡ : نسبت افراد گونه
iام به کل نمونه.

:شاخص یکنواختی سیمپسون

Eᴅ :،شاخص یکنواختی سیمپسونP¡ :نسبت تعداد افراد گونه
iم به تعداد کل افراد یا نسبت وفور گونه اiام،S : تعداد کل

.هاگونه
:کامارگوشاخص یکنواختی 

E:،شاخص یکنواختی کامارگوPʲ : نسبت افراد گونهj ام به

تعداد : Sام به کل نمونه،iنسبت افراد گونه : ¡Pکل نمونه، 
.هاکل گونه

:ویلسون- اسمیتاخص یکنواختی ش

Evar :ویلسون، -شاخص یکنواختی اسمیتnj : تعداد افراد
ام در iد گونه تعداد افرا: ¡n، ام در نمونه می باشندjگونه 
.تعداد کل گونه ها: S، نمونه

:واریانس

S² :،واریانسn:تعداد کل افراد در نمونه .
انحراف معیار استاندارد

S: ،انحراف معیار استانداردn:تعداد کل افراد در نمونه.
هایی با اندازه ها در نمونهشمارش مستقیم گونه(غناي گونه 

Rarefactionابري اندازه نمونه از روش یکسان که در شرایط نابر

= Sاي، غناي گونه= (R=SR)شدجهت یکسان سازي استفاده 
)هاتعداد کل گونه
هاي تنوع، غنا و یکنواختی براي محاسبه شاخصدر نهایت 

و سپس شدندهاي شناسایی شده با دقت شمارش ابتدا گونه
Ecological methodologyافزار بوسیله نرم Version 6

بدین صورت که تمامی . )22(مورد محاسبه دقیق قرار گرفتاند
هر یک ازهاي تعریف شده در هر یک از ایستگاهها و درشاخص

شدند، همچنین برداري بطور جداگانه محاسبه هاي نمونهدوره
استاندارد نیز با کمک معیار واریانس و انحرافمحاسبه مقدار

نتایج .صورت گرفتEcological methodologyافزار نرم
ها و تر بصورت نموداره بهتر و دقیقبدست آمده براي مقایس

هاي زمانی و ابعاد مکانی مورد مطالعه جداول با توجه به بازه
. ندترسیم گردیدExcel 2007افزار توسط نرم
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-6گیالوند، -5دماوند، -4پلور، -3رود هراز، -آب اسک-2، رینه-1، موقعیت ایستگاههاي مطالعاتی در منطقه دماوند: 1شکل
).مزرعه(درخت بید -سربندان-7آبسرد، 

مشخصات ایستگاههاي مطالعاتی: 1جدول

نام ایستگاههاي 
مطالعاتی

شماره 
ایستگاه

موقعیت 
جغرافیایی

ارتفاع از سطح 
)متر(آبهاي آزاد

غالبهاي گیاهیگونه
)8(

N´53 °135رینه
52° 18´E

25001-Astragalus gummifer,2- A.cancellatus, 3-
Gundelia tournefortii,4- Trifolium pratense

شبدرچمنی-4کنگر، -3گون، - 2گون کتیرایی، -1
رود -آب اسک
هراز

235° 52´N
52° 9´E

22621-Astragalus gummifer,2- Sinapis alba, 3-Gundelia
tournefortii,4- Plantago spp, 5-Thymus spp,

آویشن- 5بارهنگ، -4کنگر، -3خردل سفید، - 2گون کتیرایی، -1
N´50 °335پلور

52° 3´E
19961-Astragalus gummifer,2- A.cancellatus, 3-

Thymusspp,4- Avena sativa
یوالف وحشی-4آویشن، -3گون، - 2گون کتیرایی، -1

N´43 °435دماوند
52° 4´E

19311-Sinapis alba,2- S.arvensis,3- Descurainia
Sophia,4- Cardaria draba(L),5- Trifolium
pretense,6- Malus spp,

ترتیزك -4خاکشیر، -3خردل صحرایی، -2خردل سفید، -1
درختیسیب-6شبدر چمنی، -5وحشی، 

N´40 °535گیالوند
52° 1´E

19311-Sinapis arvensis,2- Capsella bursa-pastoris,3-
Cerasus avium,4- Urtica dioica, 5-Brassica nigra

خردل -5گزنه، -4گیالس، -3کیسه کشیش، -2خردل صحرایی، -1
سیاه 

N´39 °635آبسرد
52° 10´E

13861-Sinapis arvensis,2- Malus spp, 3-Taraxacum
officinale,4- Lavandula spp

سطوخودوسا-4قاصدك، -3سیب درختی، -2خردل صحرایی، -1
درخت -سربندان

)مزرعه(بید
735° 38´N

52° 19´E
14061-Sinapis alba,2- S.arvensis,3- Symphytum

officinale,4- Cardaria draba(L), 5-Descurainia
Sophia

ترتیزك -4کاسنی بري، -3خردل صحرایی، -2خردل سفید، -1
خاکشیر-5وحشی، 
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نتایج
گونه 25هرستان دماوند مجموعاً در مطالعه فونستیک ش

ایستگاه مطالعاتی 7هاي گل از از مگسجنس20متعلق به 
Syrphinaeآوري شد که همگی متعلق به دو زیر خانواده جمع

ماه 6در این مطالعه طی مدت زمان . باشندمیEristalinaeو 
نمونه 1206که به سه دوره نمونه برداري تقسیم شد حدود 

. )3و2جدول(قه دماوند جمع آوري شدمگس گل از منط
اي در دو مقیاس زمانی و مکانی مورد هاي تنوع گونهشاخص

اي خص تنوع گونهابررسی دو شو مقایسه . اندبررسی قرار گرفته
هایی وینر در ایستگاههاي مطالعاتی تفاوت- سیمپسون و شانون

منحنی شاخص دهند بدین صورت که را با یکدیگر نشان می
رود - ایستگاه آب اسکدارد کهاینگونه بیان میوینر- نونشا

-و ایستگاه سربندان)13/3(هراز واجد بیشترین مقدار تنوع
) 37/2(اي تنوع گونهواجد کمترین مقدار) مزرعه(درخت بید 

وینر به احتمال -اي شانونشاخص تنوع گونههمچنین .باشدمی
اي بین گونهرا در تنوعداري معنیتالف اخدرصد95

دهدرود هراز با پلور و دماوند نشان می- ایستگاههاي آب اسک
)05/0<P.(ست که منحنی شاخص سیمپسون ااین در حالی

در آب )90/0(ايین مقدار تنوع گونهعالوه بر بیان بیشتر
-در سربندان) 73/0(و کمترین مقدار تنوع رود هراز-اسک

اي بین ی را در تنوع گونهاختالف بسیار کم) مزرعه(درخت بید 
ور و دماوند رود هراز با ایستگاههاي پل-ایستگاههاي آب اسک

مقایسه منحنی دو شاخص  ). 2و1هاي نمودار(دهد نشان می
وینر در مقیاس زمانی -اي سیمپسون و شانونتنوع گونه

حاکی از آن است که دوره اول ) برداريهاي نمونهدوره(
اردیبهشت کمترین مقدار 31فروردین تا 18برداري یعنی نمونه
و بازه زمانی خرداد تا تیر بیشترین )73/2و80/0بترتیب (تنوع

6نمودارهاي (هستندرا دارا ) 11/3و86/0بترتیب (مقدار تنوع 
هاي یکنواختی سیمپسون، بررسی و مقایسه شاخص). 7و

ویلسون در مقیاس مکانی حاکی از آن است -کامارگو و اسمیت
بترتیب (که ایستگاه پلور داراي بیشترین مقدار یکنواختی

که منحنی هر سه شاخص نامبرده بوده)84/0و85/0،77/0
با توجه به یکنواختیمقدار کمترین داللت بر این امر دارند، 

و کامارگو)26/0(هاي یکنواختی سیمپسونمنحنی شاخص
می باشد ) مزرعه(درخت بید -مختص ایستگاه سربندان)28/0(

ویلسون نشان -در حالی که منحنی شاخص یکنواختی اسمیت

در ایستگاه دماوند )198/0(دهنده کمترین مقدار یکنواختی
هاي در مورد مقایسه شاخص). 5و 3،4نمودارهاي (است

یکنواختی در مقیاس زمانی، منحنی مربوط به شاخص 
بازهدرمقدار یکنواختی بیشترینیکنواختی سیمپسون بیانگر 

)33/0(مانی خرداد تا تیر و کمترین مقدار یکنواختیز) 41/0(
منحنی ). 8نمودار(اردیبهشت می باشد 31فروردین تا 18در 

دهنده بیشترین مقدار شاخص کامارگو در مقیاس زمانی نشان
در مدت زمان خرداد تا تیر و کمترین مقدار )39/0(یکنواختی
31فروردین تا 18نی در دو بازه زما)33/0(یکنواختی

که این برابري استاردیبهشت و مرداد تا شهریور بطور برابر 
در ، )9نمودار(دار است دهنده عدم وجود اختالف معنینشان

ویلسون بیشترین مقدار یکنواختی- صورتیکه شاخص اسمیت
اردیبهشت و 31فروردین تا 18در بازه زمانی را)22/0(

در مدت زمان خرداد تا تیر )19/0(کمترین مقدار یکنواختی
اي با استفاده از هنمحاسبه غناي گو). 10نمودار(دهدنشان می

ايبیانگر بیشترین مقدار غناي گونهRarefactionروش 
در ایستگاه دماوند و در مدت زمان خرداد تا تیر و )01/18(

-آب اسکهاي اي مختص ایستگاهکمترین مقدار غناي گونه
و در مدت زمان مرداد تا 95/7اي لور با غناي گونهرود هراز و پ

محاسبه مقدار . باشدمی42/16اي شهریور با غناي گونه
دهنده آن است که نشانو انحراف معیار استانداردواریانس

درخت -تفاوت زیادي به لحاظ تنوع بین ایستگاههاي سربندان
ر و آب شود اما دو ایستگاه پلوو پلور دیده می) مزرعه(بید 
باشند اي تفاوتی را دارا نمیاز نظر تنوع گونهرود هراز-اسک

صل از ااعداد ح. هستندبلکه داراي باالترین میزان یکنواختی 
گویاي در مقیاس زمانیآنالیز واریانس و انحراف معیار استاندارد 

بیشترین میزان تنوع در مدت زمان مرداد و شهریور و کمترین 
و4جداول(زمان خرداد تا تیر ماه هستند مقدار تنوع در مدت 

5(.
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۵۴

ها در ایستگاههاي مطالعاتیفراوانی گونه: 2جدول 

نام علمی گونه

هاي مطالعاتیها در ایستگاهفراوانی گونه

تعداد کل ینه
ر

ک 
 اس

آب
راز

د ه
ورو

ور
پل

وند
دما

وند
یال

گ

سرد
آب

 و 
دان

سربن
ت 

رخ
د (بید

رعه
مز

(

Syritta pipiens L, 17586241034272166
Metasyrphus corolla Fabricius, 1794112539121273154
Metasyrphus latifasciatus Macquart,18293 ---111 ---511
Sphaerophoria rueppellii Wiedemann ,1830 --- --- --- --- --- ---33
Sphaerophoria scripta L, 175881211192413168
Syrphus ribesii L, 1758 --- --- ---1 --- --- ---1
Scaeva albomaculata Macquart ,1842 --- --- --- ---2114
Meliscaeva auricolis Meigen , 1822 --- --- --- ---1 --- ---1
Parasyrphus punctulatus Verrall,1873 --- --- ---1- -- --- ---1
Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822 --- --- ---1 --- --- ---1
Episyrphus balteatus De Geer, 1776133322635396253
Xanthandrus comtus Harris, 1780 --- --- --- --- ---1 ---1
Platycheirus sticticus Meigen,1822 --- --- --- ---4- -- ---4
Melanostoma melinum L, 1758 --- --- --- --- --- ---11
Platycheirus albimanus Fabricius,1781 ---1 ---4 --- ---16
Paragus tibialis Fallen,1817 --- --- ---14 --- ---5
Paragus albifrons Fallen,181752 ---6613122100
Volucella zonaria Poda, 1761 ---3 --- --- --- --- ---3
Eriatalis tenax L, 175896420961324172
Eristalis arbustorum L, 175810222274516131
Eristalinus aeneus Scopoli,1763 --- --- ---4 ---127
Merodon equestris Fabricius, 1794134 --- --- --- ---8
Eumerus ornatus Meigen, 1822 --- --- --- --- ---1 ---1
Chrysogaster hirtella Loew, 1843 --- --- --- --- --- ---11
Heringia heringi Zetterstedt, 1843 --- --- ---3 --- --- ---3

6625253993211302401206تعداد کل
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۵۵

برداريهاي نمونهها در دورهفراوانی گونه: 3جدول 

کلتعدادها در مقیاس زمانی گونهفراوانی هانام علمی گونه
خرداد و اردیبهشت31فروردین تا 18

تیر
مرداد و شهریور

Syritta pipiens159754166
Metasyrphus corolla825121154
Metasyrphus latifasciatus47 ---11
Sphaerophoria rueppellii --- ---33
Sphaerophoria scripta238659168
Syrphus ribesii ---1 ---1
Scaeva albomaculata ---314
Meliscaeva auricolis --- ---11
Parasyrphus punctulatus --- ---11
Chrysotoxum intermedium1 --- ---1
Episyrphus balteatus1038466253
Xanthandrus comtus1 --- ---1
Platycheirus sticticus31 ---4
Melanostoma melinum ---1 ---1
Platycheirus albimanus2316
Paragus tibialis ---325
Paragus albifrons216514100
Volucella zonaria ---213
Eriatalis tenax469333172
Eristalis arbustorum197240131
Eristalinus aeneus2417
Merodon equestris1528
Eumerus ornatus1 --- ---1
Chrysogaster hirtella --- ---11
Heringia heringi ---213

3245803021206تعداد کل
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۵۶

استاندارد در ایستگاههاي مطالعاتیمعیاراي، واریانس و انحرافمقایسه غناي گونه: 4جدول

ایستگاههاي مطالعاتی

هاي شاخص
ايغناي گونه

ینه
ر

راز 
د ه

ورو
ک 

 اس
آب

ور 
پل

وند
دما

وند
یال

گ

سرد
آب

ید 
ت ب

رخ
و د

ان 
بند

سر
)

رعه
مز

(

98/995/795/701/1876/1626/1217/15اي غناي گونه
12/219/119/197/212/393/222/3واریانس

45/109/109/172/176/171/179/1انحراف استاندارد

برداريهاي نمونهاستاندارد در دورهر امعیاي، واریانس و انحراف مقایسه غناي گونه: 5جدول

برداريهاي نمونهدوره

هاي شاخص
ايغناي گونه

18
 تا 

دین
رور

ف 31
شت

دیبه
ار

تیر
 و 

داد
خر

ور
هری

و ش
داد 

مر

82/1621/2042/16اي غناي گونه
12/353/216/3واریانس

76/159/177/1انحراف استاندارد

اي سیمپسون در مقیاس مکانیشاخص تنوع گونه: 1نمودار

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

آب اسک رینه
ورود هراز

سربندان و آبسردگیالونددماوندپلور
درخت  

)مزرعه(بید
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۵٧

وینر در مقیاس مکانیاي شانون شاخص تنوع گونه: 2نمودار

شاخص یکنواختی سیمپسون در مقیاس مکانی: 3نمودار

شاخص یکنواختی کامارگو در مقیاس مکانی: 4نمودار

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5

آب اسک رینه
ورود هراز

سربندان و آبسردگیالونددماوندپلور
درخت  

)مزرعه(بید

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

آب اسک رینه
ورود هراز

سربندان و آبسردگیالونددماوندپلور
درخت  

)مزرعه(بید

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

آب اسک رینه
ورود هراز

سربندان و آبسردگیالونددماوندپلور
درخت  

)مزرعه(بید
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۵٨

ویلسون در مقیاس مکانی-شاخص یکنواختی اسمیت: 5نمودار

اي سیمپسون در مقیاس زمانیشاخص تنوع گونه: 6نمودار

وینر در مقیاس زمانی -ناي شانوشاخص تنوع گونه: 7نمودار

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

آب اسک رینه
ورود هراز

سربندان و آبسردگیالونددماوندپلور
درخت  

)مزرعه(بید

0.76
0.78
0.8
0.82
0.84
0.86
0.88

مرداد و شهریورخرداد و تیر اردیبهشت31فروردین تا 18

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

مرداد و شهریورخرداد و تیر اردیبهشت31فروردین تا 18
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۵٩

شاخص یکنواختی سیمپسون در مقیاس زمانی: 8نمودار

شاخص یکنواختی کامارگو در مقیاس زمانی: 9نمودار

ویلسون در مقیاس زمانی-شاخص یکنواختی اسمیت: 10نمودار

0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45

مرداد و شهریورخرداد و تیر اردیبهشت31فروردین تا 18

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

مرداد و شهریورخرداد و تیر اردیبهشت31فروردین تا 18

0.175
0.18
0.185
0.19
0.195
0.2
0.205
0.21
0.215
0.22
0.225

مرداد و شهریورخرداد و تیر اردیبهشت31فروردین تا 18
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۶٠

بحث
هاي گل در نتایج حاصل از بررسی فونستیک مگس

این شهرستان بدلیل دارا شهرستان دماوند حاکی از آن است که
محیطی مناسب، پوشش گیاهی و آب و بودن شرایط زیست

هواي مساعد و متنوع شرایطی بسیار مناسب را براي زیست 
اي تنوع گونهه نتیجدر فراهم آورده است و هاي گلمگس

.اي را ایجاد نموده استالعادهفوق
نمونه و 1206دقیقاًآوري در پژوهش حاضر پس از جمع

فراوانیبیشترین . گونه شناسایی شد25تعداداتاله کردن آنها 
فراوانینمونه و کمترین 399نمونه متعلق به ایستگاه دماوند با 

25با رود هراز- پلور و آب اسکهاينمونه متعلق به ایستگاه
:ها عبارتندازترین گونهدر ایستگاه دماوند رایج. باشدنمونه می

Sphaerophoria scripta وSyritta pipiens

منطقه دماوند بدلیل برخورداري از پوشش گیاهی متنوع و 
غنی و همینطور آب و هوایی خنک یا گهگاه سرد در فصل بهار 
و هوایی معتدل در تابستان زیست بومی مناسب براي زندگی 

از اینرو .استهاي حشرات هاي گل و حتی دیگر خانوادهمگس
.باشداي میدار غنا و تنوع گونهدماوند داراي بیشترین مق

هـاي  در مـورد گونـه  ) 2006(و همکاران Speightمطالعات 
دهنـده آن اسـت کـه   هـا نشـان  زارها و جنگـل ساکن در درخت

ايغنـاي گونـه  بـا  افزایش درختان جنگلی در حاشیه چمنزارها 
بـه ایـن   و علـت آن احتمـاالً  رابطه مستقیم داردهاي گلمگس

درختـان  ماننـد هاي کـوچکی  زیستگاه،هاخاطر است که جنگل
هـا در درختـان کـاج و برگریـز و     شـیره گیـاهی، شـته   پوسیده،
ها را براي الرو تعـداد زیـادي از   هاي کوچک بین شاخهحوضچه

هـاي  تعداد زیـادي از گونـه  . آورندهاي مگس گل فراهم میگونه
هاي جنگلی یعنی جایی که زمسـتان را در  سیرفیده به زیستگاه

کنند و مکـانی کـه رشـد الروي در آنجـا صـورت      سپري میآن
. )33(اندپذیرد وابستهمی

ها از جمله نمرود، تاررود و رود هراز در وجود رودخانه
و همچنین مزارع مختلف گندم، ) دماوند(منطقه مورد مطالعه 

جو، سیب زمینی، لوبیا، شبدر، یونجه، گالیل و داوودي و باغات 

توت نیز به بهبود و، آلبالو، زردآلو، گیالسسیب، گالبی، گردو
.کندشرایط براي زیست اعضاي خانواده سیرفیده کمک می

دي از انــواع مختلــف هــاي نــاهمگون از تعــداد زیــازیســتگاه
مراتع و مـزارع  ها،حوضچهها،جنگلها،پرچینمانندها زیستگاه

دي از اي براي الرو تعـداد زیـا  اند که از اهمیت ویژهتشکیل شده
اي آنهـا بشـمار   اي تغذیـه هها و رفتارهاي مختلف سیرفیدهگونه
).30(آیدمی

در منطقه پلور مشاهده شد، از عوامل کهشرایط آب و هوایی
هاي گل در این منطقه زندگی مگسکه مانع استمهمی

هاي گل بنحویکه مگسباشد، میوزیدن بادهاي سرد شود، می
که کنندها را بندرت پیدا میشرایط پرواز و بازدید از گل

هاي گل هم زننده شرایط زندگی براي مگسمهمترین عامل بر
.باشدمی

12بین رود هراز نیز دماي هوا که غالباً -در منطقه آب اسک
باشد شرایط نامساعد را براي اعضاي میسلسیوسدرجه 20تا 

نمونه 25بطوریکه از . آوردخانواده سیرفیده فراهم می
وري شده از این منطقه بیشترین تعداد در بین ماههاي آجمع

.بدست آمدند،باشندخرداد و تیر که از ماههاي گرم سال می
نشان داده است که بین ) Büchs)2003نتایج تحقیق 

ها رابطه هانواع پوشش گیاهی و افزایش تعداد سیرفید
داري وجود دارد بطوریکه با افزایش یافتن تنوع پوشش معنی

غناي . هاي سیرفیده نیز افزایش خواهد یافتاهی تعداد گونهگی
ها با تعداد گلها اي با تنوع گلها رابطه دارد ولی فراوانی گونهگونه
.)13(رابطه داردنیز 

بـا افـزایش   هـا، هاي گل  بالغ به گـل به علت وابستگی مگس
نیز افزایش خواهد یافت و ها ههاي سیرفیدها تنوع گونهتنوع گل

هـا، هاي متنوع مثـل جنگـل  توان درون زیستگاها را میهثر آناک
).32(ها پیدا کردباغ،هامردابزارها،بیشه

ها،کـاهش  هبنابراین با توجه به نیازهاي متنوع الرو سیرفید
هـا تـاثیر منفـی بـر تنـوع جمعیـت آنهـا خواهـد         تنوع زیستگاه

نندماطبیعیهاي اکوسیستمعناصر اعظم قسمت .گذاشت
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هاي کوچک که محـل زنـدگی   مراتع طبیعی و جنگل،هاپرچین
هاي تـک  هاي گل هستند با متداول شدن کشتهاي مگسالرو

.روندمحصولی از بین می
ایستگاه مطالعاتی 7پژوهش حاظر از که درايگونه25

داراي رژیم دوران الروياند در آوري شدهتعیین شده جمع
. باشندبرخی از آنها بدین شرح میغذایی متفاوتی هستند که 

و بعضاً شکارگر هستندتغذیه گوشتخواري هایی که دارايگونه
.باشندمیها خصوص شتهبدیگر حشرات 

Volucella zonaria, Heringia heringi, Episyrphus

balteatus, Chrysotoxum intermedium, Parasyrphus

punctulatus.

خواري در داراي تغذیه پوسیدهها نیز برخی دیگر از گونه
دوران الروي بوده و در آبهاي راکد و الیاف و بافتهاي پوسیده 

کنند که گیاهی و جانوري و یا کودهاي حیوانی زندگی می
:عبارتنداز

Eristalis tenax , Eristalis arbustorum,

Chrysogaster hirtella , Syritta pipiens.

ها داراي رژیم غذایی نهدر این بین الرو برخی از گو
که بعضاً بعنوان آفات کشاورزي مطرح گیاهخواري هستند

:مانندشوندمی
Merodon equestris, Eumerus ornatus.

به بهترین نحو 5و 4جداول اي در رابطه با غناي گونه
بیانگر این موضوع هستند همانطور که نشان داده شده در بازه 

اي مشاهده بیشترین تنوع و غناي گونهزمانی خرداد تا تیر ماه 
اي متعلق به در مقیاس مکانی بیشترین غناي گونه.شودمی

. باشدمنطقه دماوند می
روي )2002(و همکارانFransicتوسطاي کهدر مطالعه

انجـام  هاي مگس گل در سه مزرعـه هـویج  تنوع و فراوانی گونه
هـاي  وسط زمـین دومی تها توسط مزارع دیگر،که یکی از آنشد

احاطـه شـده   هـا  زارقابل کشت رها شده و سومی توسط درخـت 
بودند  به این نتیجه رسـیدند کـه تنـوع بیشـتري را در مزرعـه      

مزرعه قابل کشت رها شده نسبت به زار و زمیننزدیک درخت

آنهـا  همچنـین    .احاطه شده توسط مزارع دیگر مشاهده کردند
شهریور مشاهده نمود کـه دلیـل   تنوع زیادي را در ماه خرداد و

.                                                                                                                            )18(بودشته در این ماهآن بدلیل فراوانی 
حـاکی از آن  ) Pluchino)1988نتایج حاصـل از تحقیـق  

هاي درون شهرها نسبت به باغات میوه کـه از  پاركدرکه است
هــاي بیشــتري از گونــهنظــر پوشــش گیــاهی همگــن هســتند،

مقایسه ایـن نتـایج بـا تحقیـق     .)26(هاي گل وجود داردمگس
ي موجود در منطقه مورد هابیانگر تائید تنوع زیستی گونهحاظر

. باشدمطالعه می
اده سـیرفیده در  در نهایت با توجه به اهمیت اعضـاي خـانو  

ها در کشاورزي و کنترل بیولوژیک آفات کشاورزي خصوصاً شته
هـا در  شود مطالعه روي فون سیرفیدهدوران الروي پیشنهاد می

سایر نقاط کشور  همچنـین مطالعـه روي بیولـوژي و چگـونگی     
خـوار بـه جهـت کـاربرد آنهـا در کنتـرل       هاي شـته حفظ  گونه

.بیولوژیک انجام پذیرد
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