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کلمات کلیدی ،Hover fly ،Syrphidae :لرستان،نورآباد ،خرم آباد ،الشتر ،بروجرد
مگسهای گل با بیش از  0666گونه یکی از بزرگترین و
مفیدترین خانوادههای دوباالن در دنیا میباشند .از لحاظ اقتصادی
و آفات کشاورزی دارای اهمیت فراوان بوده و با توجه به تنوع
غذایی الروهای این خانواده ،مگسهای گل در زیستگاههای
متنوعی یافت میشوند .حشرات بالغ اغلب به تعداد زیاد حول و
حوش گلها پرواز کرده و گرده افشانی میکنند و بههمین دلیل
به مگسهای گل معروفند ،از طرفی بهعلت داشتن توانایی درجا
بال زدن به هاورفالی نیز شهرت دارند .مگسهای بالغ این
خانواده اغلب با داشتن رگبال کاذب ) )Vena spuriaحد فاصل
رگبالهای  Rو ( Mبهجز گونه  )Syritta flaviventrisاز سایر
دوباالن متمایز میگردند .مگسهای گل در مناطق اروپا معموالً
به هاورفالی ( (Hover flyو در مناطق آمریکا به فالورفالی ( Flower
 )flyمعروفند (.)3591 ،Coe
شتهها یکی از مهمترین آفات گیاهان زراعی ،درختان میوه،
سبزی و جالیز بوده که از لحاظ کمی و کیفی به محصوالت
کشاورزی صدمه وارد میکنند .شتهها دارای دشمنان طبیعی
فراوانی هستند .در بین این دشمنان مگسهای خانواده سیرفیده
) (Syrphidaeنقش بسیار مهمی در کاهش جمعیت آنها دارند
(معتمدینیا .)3136 ،الروهای این خانواده رژیمهای غذایی
متنوعی داشته و به گروههای گوشتخوار ،گیاهخوار ،پوسیده
خوار و قارچخوار تقسیم میشوند ( .)3551 ،Rotherayالروهای
زیرخانواده  Syrphinaeهمگی شکارگر بوده و از مهمترین
محدودکنندههای جمعیت شتهها محسوب میشوند (،Coe

.)3591
از میان گونههای این خانواده حدود  3066گونه در منطقه
پالئارکتیک ) 376 ،(Palaearcticگونه در منطقه نئارکتیک
( ،)Nearcticحدود  066گونه در استرالیا و اقیانوسیه 923 ،گونه
در آفروتروپیک ( )Afrotropicو باالخره  773گونه در اورینتال
( )Orientalشناسایی شده است (.)3555 ،Somaggio
گونههای Chrysotoxum ،Chrysotoxum intermedium
ambulans ،Myiatropa florea ،bactrianum

،Spazigaster

 Lejogaster tarsataو  Neoascia obliqueبرای اولینبار از
استان لرستان گزارش میشوند
سیرفیدههای ایران تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار
گرفتند .درحالیکه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و آمریکایی
در جهت کاربردی کردن مطالعات پایه چندین ده ساله خود
پیش میروند .در ایران فرحبخش ( )3106حدود چهار گونه از
خانواده مگسهای سیرفیده را معرفی و گونهVolucella zonaria
را بهعنوان شکارگر شته  Aphis fabaاز لرستان گزارش نمود.
مدرساول ( )3171در فهرست آفات کشاورزی و دشمنان طبیعی
شتههای درختان میوه دانهدار در منطقه بجنورد به حضور گونههایی
از مگسهای گل که الرو شتهخوار داشتند اشاره نمودند.
موسویان ( )3136گونه  Paragus majoranaeرا ضمن
مطالعه مگسهای گل در مشهد گزارش نمود .آذرخش ()3136
نیز  1گونه جدید از شهرستان لنگرود گزارش کرد که تنها
 Chrysotoxom cautumبرای اولینبار از ایران گزارش میشد.
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ندرلو ( )3135با بررسی فون شهرستان زنجان گونههای
 Spazigaster ambulansو  Pipizella divicoiرا معرفی کرد
که جنس  Spazigasterبرای اولینبار از ایران گزارش میشد.

پورقاسم ( )3136فون مگسهای گل اصفهان را مطالعه نموده
و Metasyrphus latifasciatusرا جدید معرفی کرد که قبالً دو
بار از ایران گزارش شده بود .امیریمقدم ( )3131با بررسی فون
مگسهای گل شهرستان کاشمر و بردسکن گونه Chrysotoxum
 bicinctumرا معرفی کرد.

جدول  :1مشخصات ایستگاههای مطالعاتی
ردیف
3
2
1
0
9

ایستگاهها
اسالم آباد
(نورآباد)
کاکارضا
(خرم آباد)
کهمان
(الشتر)
گلدشت
(بروجرد)
دهریز
(بروجرد)

ارتفاع (متر)

طول جغرافیایی
()E

عرض جغرافیایی
()N

3300

10/22

03/35

3307/3

11/03

03/19

3066

03/39

11/93

3026

11/5

03/3

3021

12/7

07/5

مطالعه حاضر در ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر و شهریور
سالهای  3156-3153در شهرستانهای نورآباد ،خرمآباد،
بروجرد ،الشتر واقع در نیمه شمالی استان لرستان انجام شده
است (جدول  .)3آب و هوای این منطقه سرد و خشک و از نظر
پوشش گیاهی فقیر است .نمونهها توسط تور حشرهگیری و تله
مالیز از مزارع یونجه ،پوشش درختزار ،زمینهای اطراف
رودخانهها جمعآوری شدند .شناسایی گونهها به کمک کلیدهای
 ،)2667( Sorokinaگیالسیان (Stubbs ،)3555( Martin ،)3130
و  )3550( Falkو  )3571( Vockerothصورت گرفت.

پوشش گیاهی
دارای پوشش درختزار و چندین مزرعه از جمله شوید ،یونجه
و گیاهان علفی مختلف
دارای گیاهان علفی مختلف و زمین مرطوب و گیاهان حاشیه
رودخانه
دارای پوشش درختزار و گیاهان علفی مختلف و گیاهان
حاشیه رودخانه
دارای پوشش گیاهی مختلف و مزرعه یونجه و علفهای هرز
گلدار در زمینهای مرطوب
دارای گیاهان علفی مختلف

خط میانی شکم قطع شدهاند ،سطح پشتی اسکوتلوم با لکهای
سیاه رنگ (شکل .)2

گونه )Chrysotoxum intermedium (Meigen, 1822
Classification: Syrphidae, Syrphinae, Syrphini

گونهایی نسبتاً بزرگ به اندازه  36-30میلیمتر ،صورت زردرنگ
با نوار سیاه میانی ،شاخک بلند و مستقیم در جلوی سر (شکل
 ،)3طول شاخک بلندتر از سر ،بند سوم شاخک بلندتر از بند
3و ،2قفسه سینه در حاشیه با نوارهای زردرنگ کامل یا ناقص،
سطح پشتی با یک جفت نوار خاکستری رنگ در خط میانی،
طول بال  36-32میلیمتر ،رگبال  R4+5موجدار ،حاشیه
جلویی بالها قهوهایی رنگ ،پاها زرد تا نارنجی ،شکم تقریباً
کروی بهرنگ سیاه با نوارهای زرد اریب و کمانی شکل که در
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شکل  :1تصویری از جنس نر

Chrysotoxum intermedium

این گونه از باغهای میوه و چمنزارها در ایستگاههای
کاکارضا (شهرستان خرمآباد) و دهریز (شهرستان بروجرد)
جمعآوری شده است .الرو آنها شتهخوار بوده و دوره پرواز آن
فروردین تا مرداد ماه است.
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b
شکل Chrysotoxum intermedium :2

c
 )aچشم در نر

 )bشکم در نر

 )cبال

گونه )Chrysotoxum bactrianum (Violovitsh, 1973
Classification: Syrphidae, Syrphinae, Syrphini

دارای اندازه درشت  36-32میلیمتر ،صورت بهرنگ زرد ،شاخک
بلند و به رنگ سیاه تا قهوهایی تیره ،بند سوم شاخک کوتاهتر از
مجموع طول بند  3و ( 2شکل  2،)1نوار طولی قفسه سینه به
رنگ خاکستری ،اسکوتلوم زرد ،قفسه سینه سیاه ،حاشیه جانبی
قفسه سینه دارای دو لکه زرد رنگ ،بال به طول  5-36میلیمتر،
حاشیه جلویی بالها دارای لکههای قهوهایی با زمینه زرد رنگ،
بال دارای میکروتریشیا ،ترژیتها با زمینه سیاه و لکههای
نارنجی منفصل ،حاشیه عقبی ترژیت  1و  0دارای لکه نارنجی
مثلثی ،پاها کامالً زرد (شکل .)0

a

b
شکل  (a Chrysotoxum bactrianum :4شکم در ماده  (bبال
گونه )Myathropa florae (Linneaus, 1758
Classification: Syrphidae, Eristalinae, Eristalini

اندازه بدن  36-30میلیمتر ،صورت با نوار سیاه ،آریستا برهنه،
ران پا قهوهایی و ناحیه ساق اغلب بهرنگ زرد با انتهای قهوهایی،
طول بال  7-32میلیمتر (شکل  ،)9سلول  R1باز ،رگبال R4+5
لوپدار ،ترژیت  2با لکههای زرد جانبی ،لکههای ترژیت  1و 0
کاهش یافته و در وسط متصل بههم ،مشخصه کلیدی آن ،سطح
پشتی قفسه سینه دارای لکه بزرگ سیاه با خطوط جانبی که
آن را به دو قسمت تقسیم کرده است (شکل .)0

شکل  :3تصویری از جنس ماده Chrysotoxum bactrianum

این گونه از باغات میوه و درختچهها در ایستگاههای
کاکارضا (شهرستان خرمآباد) ،گلدشت و دهریز (شهرستان
بروجرد) جمعآوری شده است .الرو آنها شتهخوار بوده و دوره
پرواز حشرات بالغ از اردیبهشت تا شهریور ماه است.

شکل  :5تصویری از جنس نر Myathropa florae

742

جعفریمقدم و پاشایی

معرفی  6رکورد جدید مگس گل ( (Dip: Syrphidaeبرای فون نیمه شمالی استان لرستان

شکاف مشخص در سطح شکمی (از ویژگی کلیدی این گونه به
حساب میآید) (شکل .)5

این گونه از مزارع گندم و گیاهان علفی مختلف ،در
ایستگاههای کاکارضا (شهرستان خرمآباد) و گلدشت (شهرستان
بروجرد) جمعآوری شده است .الرو آنها در حفرات محتوی آب
روی تنه درختان قطع شده ،کندههای محتوی برگهای پوسیده،
بین ریشههای درختان و گاهی در کودهای حیوانی یافت میشوند.
طول دوره الروی ممکن است کوتاه یا طوالنی تا  2سال باشد.
دوره فعالیت آنها از اردیبهشت تا مهر بوده و در ماههای خرداد
و تیر ماه فراوانی بیشتری دارند.

شکل  :7تصویری از جنس ماده

a

Spazigaster ambulans

b

d

c
شکل  )a Myathropa florae :6چشم در نر
 )cشکم در نر

 )bقفسه سینه

 )dبال
شکل  :8تصویری از جنس نر

گونه )Spazigaster ambulans (Fabricius, 1798

Spazigaster ambulans

Classification: Syrphidae, Syrphinae, Bacchini

صورت سیاه با موهای ریز قهوهایی روشن ،چشمهای مرکب
بدون مو ،بدن در جنس نر کامالً سیاه اما در مادهها نارنجی
(شکلهای  7و  ،)3شکم تا حدودی کمردار با لبههای موازی،
در جنس ماده شکم بهوضوح نسبت به نر کمردار ،ران پای
عقبی در نرها تا حدودی ضخیم ،ساق پای عقبی دارای یک

b

a
شکل  (a Spazigaster ambulans :9چشم در نر

752

این گونه از مزارع گندم و شوید در ایستگاههای اسالمآباد
(نورآباد) و کهمان (الشتر) جمعآوری شده است .الرو آنها شته
خوار بوده و دوره پرواز این گونه از اواخر خرداد تا اواخر مرداد
میباشد.

c
 )bشکم در ماده

d
 )cشکم در نر

 )dبال

e
 )eپای عقبی
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مورب ،ترژیت سوم دارای لکه یا باند (شکلهای  32و .)31

Classification: Syrphidae, Eristalinae, Chrysogastrini

اندازه  0-0میلیمتر ،شاخکها سیاه ،آریستا بلند و بدون مو،
قطعه سوم شاخک بلند با پهنای یکسان ،عرض ترژیتهای 2-0
برابر ،اسکوتلوم و قفسه سینه سیاه براق ،ترژیتها تماماً متالیک
با انعکاسات سبز (شکلهای  36و .)33

شکل  :12تصویری از جنس ماده

شکل  :11تصویری از جنس ماده

Lejogaster tarsata

Neoascia oblique

این گونه از مزارع شوید و گیاهان علفی در ایستگاههای
اسالمآباد (شهرستان نورآباد) و کهمان (شهرستان الشتر) جمعآوری
شده است .الرو آنها از مواد آلی در حال فساد تغذیه میکنند.
دوره پرواز آن اردیبهشت تا اواخر تیر ماه گزارش شده است.

این گونه از مزارع یونجه و شوید در ایستگاههای اسالمآباد
(شهرستان نورآباد) و کاکارضا (شهرستان خرمآباد) جمعآوری
شده است .الرو آنها گیاهخوار است و از مواد در حال فساد
گیاهان تغذیه میکنند .دوره پرواز آن از اردیبهشت تا اوایل تیر
ماه میباشد.

a

a

b

b

شکل  )a Lejogaster tarsata :11چشم در ماده  )bشکم در ماده
گونه )Neoascia oblique (Coe, 1940
Classification: Syrphidae, Eristalinae, Chrysogastrini

اندازه کوچک ،سومین قطعه شاخک طویل ،طول بال 1/9-9/9
میلیمتر ،حاشیه رگبالهای عرضی باالیی و پایینی قهوهای
تیره ،دارای پل کیتینی در پشت  ،coxaپاهای عقبی زردرنگ،
ساق پای عقب با یک حلقه سیاه رنگ ،ترژیت دوم با لکههای

d

c

شکل )a Neoascia oblique :13شکم در ماده )bچشم در ماده
 )cبال

 )dپای عقبی
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تشکر و قدردانی
بدین وسیله نگارندگان از کلیه افرادی که در اجرای این
تحقیق و تایید نمونهها یاری کردند بهویژه پروفسور بارکالوف از
کشور روسیه سپاسگزاری مینمایند .از دانشگاه شهید بهشتی
که در فراهم کردن امکانات اجرایی طرح ،مساعدت الزم را
مبذول داشتند نیز قدردانی میگردد.
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