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 9313 بهمنتاریخ پذیرش:            9313 مهرتاریخ دریافت: 
 

  ، لرستان،نورآباد، خرم آباد، الشتر،  بروجردSyrphidae ،Hover fly کلمات کلیدی:

 

ترین و گونه یکی از بزرگ 0666های گل با بیش از مگس       

باشند. از لحاظ اقتصادی می دنیا در دوباالن هایخانواده مفیدترین

توجه به تنوع و آفات کشاورزی دارای اهمیت فراوان بوده و با 

های های گل در زیستگاهغذایی الروهای این خانواده، مگس

شوند. حشرات بالغ اغلب به تعداد زیاد حول و متنوعی یافت می

همین دلیل کنند و بهها پرواز کرده و گرده افشانی میحوش گل

علت داشتن توانایی درجا های گل معروفند، از طرفی بهبه مگس

های بالغ این ی نیز شهرت دارند. مگسبال زدن به هاورفال

( حد فاصل (Vena spuriaخانواده اغلب با داشتن رگبال کاذب 

( از سایر Syritta flaviventrisجز گونه ه)ب  M و  Rهایرگبال

  های گل در مناطق اروپا معموالًگردند. مگسدوباالن متمایز می

 Flower) فالورفالی به آمریکا مناطق در و Hover fly)) هاورفالی به

flyمعروفند ) (Coe ،3591) . 

، ترین آفات گیاهان زراعی، درختان میوهاز مهم یکی هاشته       

کیفی به محصوالت  سبزی و جالیز بوده که از لحاظ کمی و

ها دارای دشمنان طبیعی کنند. شتهکشاورزی صدمه وارد می

اده سیرفیده های خانوبین این دشمنان مگس فراوانی هستند. در

(Syrphidae) ها دارند نقش بسیار مهمی در کاهش جمعیت آن

 غذایی هایژیمر خانواده این الروهای (.3136 ،نیا)معتمدی

 خوار، پوسیدهخوار، گیاههای گوشتمتنوعی داشته و به گروه

. الروهای (Rotheray ،3551) شوندخوار تقسیم میو قارچ خوار

ترین همگی شکارگر بوده و از مهم Syrphinaeزیرخانواده 

، Coe)شوند ها محسوب میهای جمعیت شتهمحدودکننده

3591). 

گونه در منطقه   3066 های این خانواده حدوداز میان گونه       

 نئارکتیک منطقه در گونه 376 ، (Palaearctic)پالئارکتیک

(Nearcticحدود ،) گونه  923گونه در استرالیا و اقیانوسیه،  066

گونه در اورینتال  773( و باالخره Afrotropicدر آفروتروپیک )

(Orientalشناسایی شده است ) (Somaggio ،3555). 

 Chrysotoxum intermedium،Chrysotoxum هایگونه       

bactrianum ،Myiatropa florea ،Spazigaster ambulans ،
Lejogaster tarsata  وNeoascia oblique  بار از اولینبرای

 شونداستان لرستان گزارش می

های اخیر مورد توجه قرار های ایران تنها در سالیرفیدهس       

زیادی از کشورهای اروپایی و آمریکایی  که تعدادگرفتند. درحالی

چندین ده ساله خود در جهت کاربردی کردن مطالعات پایه 

( حدود چهار گونه از 3106بخش )روند. در ایران فرحپیش می

 Volucella  zonariaسیرفیده را معرفی و گونه هایمگس خانواده

از لرستان گزارش نمود.  Aphis faba گر شتهعنوان شکاررا به

فهرست آفات کشاورزی و دشمنان طبیعی  در (3171) اولمدرس

هایی گونه حضور به بجنورد منطقه در داردانه یوهم درختان هایشته

 خوار داشتند اشاره نمودند.های گل که الرو شتهاز مگس

را ضمن  Paragus  majoranae گونه (3136)موسویان        

 (3136) آذرخش  های گل در مشهد گزارش نمود.مطالعه مگس

جدید از شهرستان لنگرود گزارش کرد که تنها  گونه 1 نیز

Chrysotoxom cautum شد. بار از ایران گزارش میبرای اولین

 yahoo.com@ jafarisaeide :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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های گل اصفهان را مطالعه نموده فون مگس (3136)پورقاسم 

دو  د که قبالًکررا جدید معرفی  Metasyrphus latifasciatusو

 با بررسی فون (3131)مقدم بار از ایران گزارش شده بود. امیری

 Chrysotoxum گونه بردسکن و کاشمر شهرستان گل هایمگس

bicinctum .را معرفی کرد 

های گونهبررسی فون شهرستان زنجان  با (3135) ندرلو       

Spazigaster ambulans وPipizella divicoi   را معرفی کرد

 شد.بار از ایران گزارش میبرای اولین Spazigasterکه جنس 

 

های مطالعاتی: مشخصات ایستگاه1جدول   

 )متر( ارتفاع هاایستگاه ردیف
 طول جغرافیایی

)E( 

 عرض جغرافیایی

)N( 
 پوشش گیاهی

3 
 اسالم آباد

 )نورآباد(
3300 22/10 35/03 

یونجه  زار و چندین مزرعه از جمله شوید،دارای پوشش درخت

 و گیاهان علفی مختلف

2 
 کاکارضا

 )خرم آباد(
3/3307 03/11 19/03 

دارای گیاهان علفی مختلف و زمین مرطوب و گیاهان حاشیه 

 رودخانه

1 
 کهمان

 )الشتر(
3066 39/03 93/11 

زار و گیاهان علفی مختلف و گیاهان دارای پوشش درخت

 حاشیه رودخانه

0 
 گلدشت

 )بروجرد(
3026 5/11 3/03 

های هرز دارای پوشش گیاهی مختلف و مزرعه یونجه و علف

 های مرطوبدار در زمینگل

9 
 دهریز

 )بروجرد(
 دارای گیاهان علفی مختلف 5/07 7/12 3021

      

تیر و شهریور  ،خرداد ،های اردیبهشتماهحاضر در مطالعه        

آباد، های نورآباد، خرمشهرستاندر  3156-3153های سال

استان لرستان انجام شده  نیمه شمالی درواقع  بروجرد، الشتر

از نظر  . آب و هوای این منطقه سرد و خشک و(3)جدول  است

گیری و تله توسط تور حشرهها نمونه پوشش گیاهی فقیر است.

های اطراف زمین ،زارپوشش درختاز مزارع یونجه،  مالیز

  ها به کمک کلیدهایآوری شدند. شناسایی گونهجمعها رودخانه

Sorokina (2667،) (،3130) گیالسیان Martin (3555 ،)Stubbs 

 صورت گرفت.Vockeroth (3571 )( و 3550) Falkو 

 

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

زردرنگ صورت  متر،میلی 36-30بزرگ به اندازه  ایی نسبتاًگونه

)شکل  شاخک بلند و مستقیم در جلوی سر با نوار سیاه میانی،

 بند سوم شاخک بلندتر از بند طول شاخک بلندتر از سر، ،(3

 قفسه سینه در حاشیه با نوارهای زردرنگ کامل یا ناقص، ،2و3

 خط میانی، در رنگ یک جفت نوار خاکستری سطح پشتی با

حاشیه  دار،موج R4+5بال رگ متر،میلی 36-32 طول بال

 شکم تقریباً پاها زرد تا نارنجی، ایی رنگ،ها قهوهجلویی بال

کمانی شکل که در  رنگ سیاه با نوارهای زرد اریب وکروی به

ای سطح پشتی اسکوتلوم با لکه اند،خط میانی شکم قطع شده

 .(2)شکل  سیاه رنگ

 

 
Chrysotoxum intermedium  تصویری از جنس نر 1شکل :  

 

های های میوه و چمنزارها در ایستگاهاین گونه از باغ        

آباد( و دهریز )شهرستان بروجرد( )شهرستان خرم کاکارضا

خوار بوده و دوره پرواز آن ها شتهآوری شده است. الرو آنعجم

 فروردین تا مرداد ماه است.
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a b c 

 ( بالc( شکم در نر     b( چشم در نر       Chrysotoxum intermedium       a: 2شکل 

 

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

 رنگ زرد، شاخکصورت بهمتر، میلی 36-32 اندازه درشتدارای 

تر از ایی تیره، بند سوم شاخک کوتاهبلند و به رنگ سیاه تا قهوه

 نوار طولی قفسه سینه به 2،(1)شکل  2 و 3 مجموع طول بند

رنگ خاکستری، اسکوتلوم زرد، قفسه سینه سیاه، حاشیه جانبی 

متر، میلی 5-36 قفسه سینه دارای دو لکه زرد رنگ، بال به طول

ایی با زمینه زرد رنگ، های قهوهها دارای لکهجلویی بالحاشیه 

های ها با زمینه سیاه و لکهبال دارای میکروتریشیا، ترژیت

دارای لکه نارنجی  0 و 1نارنجی منفصل، حاشیه عقبی ترژیت 

 .(0)شکل  زرد مثلثی، پاها کامالً
 

 
 Chrysotoxum bactrianum : تصویری از جنس ماده3شکل   

 

های ها در ایستگاهاین گونه از باغات میوه و درختچه       

)شهرستان  آباد(، گلدشت و دهریز)شهرستان خرم کاکارضا

خوار بوده و دوره ها شتهآوری شده است. الرو آنبروجرد( جمع

 پرواز حشرات بالغ از اردیبهشت تا شهریور ماه است.

 

a  

b  

 بال b)شکم در ماده   Chrysotoxum bactrianum   (a :4شکل 

 

 Myathropa florae (Linneaus, 1758)گونه        
Classification: Syrphidae, Eristalinae, Eristalini  

 آریستا برهنه، صورت با نوار سیاه، متر،میلی 36-30اندازه بدن 

 ایی،رنگ زرد با انتهای قهوهایی و ناحیه ساق اغلب بهران پا قهوه

 R4+5بال رگ باز، R1سلول  ،(9)شکل  مترمیلی 7-32 طول بال

 0 و 1های ترژیت های زرد جانبی، لکهبا لکه 2ترژیت  دار،لوپ

سطح  مشخصه کلیدی آن، هم،در وسط متصل به کاهش یافته و

پشتی قفسه سینه دارای لکه بزرگ سیاه با خطوط جانبی که 

 .(0است )شکل  آن را به دو قسمت تقسیم کرده

 

 
Myathropa florae  تصویری از جنس نر5شکل :   
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این گونه از مزارع گندم و گیاهان علفی مختلف، در        

آباد( و گلدشت )شهرستان های کاکارضا )شهرستان خرمایستگاه

ها در حفرات محتوی آب آوری شده است. الرو آنبروجرد( جمع

پوسیده،  هایهای محتوی برگشده، کنده درختان قطع روی تنه

شوند. کودهای حیوانی یافت می گاهی در و درختان هایریشه بین

سال باشد.  2طول دوره الروی ممکن است کوتاه یا طوالنی تا 

های خرداد ها از اردیبهشت تا مهر بوده و در ماهدوره فعالیت آن

 تری دارند.و تیر ماه فراوانی بیش
 

  
a b 

 

 

c d 

( قفسه سینه           b( چشم در نر        Myathropa florae   a : 6شکل 

c          شکم در نر )dبال ) 
 

  Spazigaster  ambulans (Fabricius, 1798)گونه        
Classification: Syrphidae, Syrphinae, Bacchini  

های مرکب ایی روشن، چشمصورت سیاه با موهای ریز قهوه

 ها نارنجیسیاه اما در ماده بدن در جنس نر کامالًبدون مو، 

های موازی، ، شکم تا حدودی کمردار با لبه(3و  7های )شکل

وضوح نسبت به نر کمردار، ران پای در جنس ماده شکم به

عقبی در نرها تا حدودی ضخیم، ساق پای عقبی دارای یک 

)از ویژگی کلیدی این گونه به  شکاف مشخص در سطح شکمی

 .(5)شکل  آید(اب میحس

 

 
Spazigaster ambulans  ماده: تصویری از جنس 7شکل  

 
Spazigaster  ambulans  تصویری از جنس نر8شکل :  

 
 

 

 آبادهای اسالماین گونه از مزارع گندم و شوید در ایستگاه       

ها شته آوری شده است. الرو آن)الشتر( جمع )نورآباد( و کهمان

بوده و دوره پرواز این گونه از اواخر خرداد تا اواخر مرداد خوار 

  باشد.می

 

  
 

 
a   b c d e 

 ( پای عقبیe( بال      d( شکم در نر     c( شکم در ماده     bچشم در نر      a)   Spazigaster  ambulans :9شکل 
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 Lejogaster tarsata (Meigen, 1822)گونه        
Classification: Syrphidae, Eristalinae, Chrysogastrini  

ها سیاه، آریستا بلند و بدون مو، متر، شاخکمیلی 0-0اندازه 

 2-0های عرض ترژیتقطعه سوم شاخک بلند با پهنای یکسان، 

متالیک  ها تماماًبرابر، اسکوتلوم و قفسه سینه سیاه براق، ترژیت

 .(33و  36های )شکل با انعکاسات سبز

 

 
Lejogaster tarsata  ماده: تصویری از جنس 11شکل                  

 

د آباهای اسالمو شوید در ایستگاهاین گونه از مزارع یونجه        

آوری آباد( جمع)شهرستان خرم )شهرستان نورآباد( و کاکارضا

خوار است و از مواد در حال فساد ها گیاهشده است. الرو آن

کنند. دوره پرواز آن از اردیبهشت تا اوایل تیر گیاهان تغذیه می

 باشد.ماه می

 

  
a b 

 ماده( شکم در b( چشم در ماده  Lejogaster tarsata  a : 11شکل 

 

  Neoascia oblique (Coe, 1940)گونه        
Classification: Syrphidae, Eristalinae, Chrysogastrini  

 9/1-9/9طول بال  اندازه کوچک، سومین قطعه شاخک طویل،

ای پایینی قهوه های عرضی باالیی وبالمتر، حاشیه رگمیلی

عقبی زردرنگ، ، پاهای coxaتیره، دارای پل کیتینی در پشت 

های ساق پای عقب با یک حلقه سیاه رنگ، ترژیت دوم با لکه

 .(31و  32های )شکل ترژیت سوم دارای لکه یا باند مورب،

 

 
Neoascia oblique  ماده: تصویری از جنس 12شکل                     

 

های این گونه از مزارع شوید و گیاهان علفی در ایستگاه       

 آوریجمع الشتر( )شهرستان کهمان و نورآباد( )شهرستان آباداسالم

کنند. می ها از مواد آلی در حال فساد تغذیهالرو آن است. شده

 دوره پرواز آن اردیبهشت تا اواخر تیر ماه گزارش شده است.

 

 

 

a b 

 
 

c d 
(چشم در ماده     b(شکم در ماده  Neoascia oblique  a: 13شکل 

c      بال )dپای عقبی ) 
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 تشکر و قدردانی
وسیله نگارندگان از کلیه افرادی که در اجرای این بدین       

ویژه پروفسور بارکالوف از ها یاری کردند بهتحقیق و تایید نمونه

نمایند. از دانشگاه شهید بهشتی کشور روسیه سپاسگزاری می

مساعدت الزم را که در فراهم کردن امکانات اجرایی طرح، 

 گردد.مبذول داشتند نیز قدردانی می

 

 منابع
بررسی وضعیت تاکسونومیک و تراکم  .1381 ،آذرخش، ی. .1

نامه در شهرستان لنگرود. پایان Syrphidaeگونه های خانواده 

 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.

 صفحه. 306

های بررسی فونستیک مگس .1383 ،مقدم، ف.امیری .2

 نامه کارشناسیسیرفیده در منطقه کاشمر و بردسکن. پایان

 صفحه. 303ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. 

های سیرفیده در بررسی فونستیک مگس .1381 ،پورقاسم، ا. .3

ارشد. دانشگاه شهید نامه کارشناسیاستان اصفهان. پایان

 صفحه.  392بهشتی. 

گزارش یک جنس و شش گونه از  .1384.، گیالسیان ، ا .4

نامه انجمن فصلز ایران. ا Syrphidaeهای خانواده مگس

 .79صفحه ، 3، شماره 29 . دورهشناسی ایرانحشره

 Syrphiniهای قبیله مطالعه مگس. 1386، .اگیالسیان،  .5

(Dip: Syrphidae)  .نامه انجمن حشره شناسی فصلدر ایران

 .332تا  39 ، صفحات3، شماره 27دوره  ایران.

 هایفراورده و نباتات مهم آفات فهرست .1341 .،ق بخش،فرح .6

 391. تهران .نباتات حفظسازمان  انتشارات .ایران یزکشاور

 .صفحه

 و ایران کشاورزی آفات فهرست .1373 .، م اول،مدرس .7
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