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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی ریختشناسی مگسهای گل )(Diptera: Syrphidae
شهرستان بروجرد  -لرستان

 شاهرخ پاشاییراد* :گروه زیستشناسی ،دانشکده علومزیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 سعیده ترابیگودرزی :گروه زیستشناسی ،دانشکده علومزیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
تاریخ دریافت :تیر 1395

تاریخ پذیرش :مهر 1395

چکیده
مگسهای سیرفیده معروف به مگسهای گل ( )Hoverfliesو یا گل بالغ اغلب در اطراف گلها بهسر میبرند و بهطور مداوم درحالی
که در هوا یک جا ایستادهاند درجا بال میزنند و به همین جهت با نام  Hoverfliesنیز شناخته میشوند .الرو بسیاری از گونههای این خانواده از
نظر محیط زیست و شکل ظاهری بهطور قابل توجهی متفاوت هستند .عده زیادی شکارچی شتّهها میباشند و یکی از عوامل مؤثّر در کنترل
بیولوژیک آفات محسوب میگردند ،همچنین افراد بالغ آنها از شهد وگرده گلها تغذیه کرده و گردهافشانهای بالقوه گیاهان گلدار میباشند.
طی نمونهبرداریهایی که در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴در شهرستان بروجرد استان لرستان انجام گرفت ،ده گونه از هشت جنس متعلق به دو
زیرخانواده جمعآوری گردید .نمونههای شناسایی شده با نمونههای تأییدی توسط پروفسور بارکالف از موزه جانورشناسی سیبری ،مقایسه و مورد
تأیید قرار گرفتند که عبارتند

ازCallicerae aenea, Syritta pipiens, Sphaerophoria scripta , Eupeodes corollae ,Scaeva :

albomaculata, Episyrphus balteatus, Eupeodes latilunulatus*, Eupeodes latifasciatus*, Chrysotoxum intermedium
.Paragus tibialis,

*نمونههایی که با ستاره مشخص شدهاند برای اولین بار از استان لرستان گزارش میشوند.
کلمات کلیدی ،Latilunulatus ،Latifasciatus ،Syrphinae :بروجرد ،لرستان

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

sp2191@gmail.com
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پاشاییراد و ترابیگودرزی

بررسی ریختشناسی مگسهای گل ( )Diptera: Syrphidaeشهرستان بروجرد  -لرستان

مقدمه
راسته دوباالن یکی از بزرگترین راستهها در بین حشرات
بهشمار میآید و گونههای توصیف شده برای این راسته در سطح
جهان حدود  ۱2٠هزار گونه است .این راسته پس از قابباالن با ۳٦٠
هزار گونه و بالپولکداران با  ۱۷٠هزار گونه در رتبه سوم قرار میگیرد
).(۱992 ،Wehner
خانواده سیرفیده یکی از خانوادههای مفید راسته دوباالن است.
تعداد زیادی از مگسهای این خانواده شبیه به زنبورهای عسل،
زنبورهای زرد یا زنبورهای مخملی میباشند ( .)2٠٠8 ،Speightتنوّع
رنگ و اندازه و همچنین تنوّع رفتار زیستی آنها توجّه بسیاری از
محققین را به خود جلب کرده است .الرو اغلب اعضای این خانواده
شکارگر بوده و نقش بهسزایی درکنترل بیولوژیک آفات کشاورزی
بهویژه شتّهها ایفا میکنند .مگسهای گل بالغ از شهد و گرده گلها
تغذیه کرده و جزء گردهافشانهای مهم گیاهان گلدار محسوب
میشوند .با توجّه به اهمیّت فراوانی که این حشرات از دیدگاه اقتصادی
و بیماریزایی دارند ،مطالعات بسیاری توسّط محققین کشورهای
مختلف در در مورد زیستشناسی و بیوسیستماتیک آنها صورت
گرفته است که از آن جمله میتوان به مطالعات  Speightو همکاران
()2٠٠٦؛ )۱988( Bei – Bienko؛ )۱988( Peck؛ )۱98۱( Gilbert؛
)۱98٠( Bagachanova؛  Tampsonو )۱98٠( Rothery؛  Borrorو
)۱9۷٠( White؛ )۱9٦9( Vockeroth؛  )۱95۳( Coeو )۱9۳2( Sack
اشاره نمود این درحالی است که مطالعات انجام شده در ایران بهصورت
محدود و پراکنده میباشد ،از آن جمله میتوان به مطالعه گیالسیان
( )۱۳8۱از همدان و معرّفی هشت گونه ،صادقی ( )۱۳8۱و معرّفی
فون سیرفیدههای مشهد و حومه و تهیّه کلید شناسایی جنسها،
نجفی و پاشاییراد ( ،)۱۳8٦بررسی فونستیک خانواده سیرفیده در
شهرستان میاندواب آذربایجانشرقی و معرّفی  ٦گونه جدید از ایران،
پوررّبی و پاشاییراد ( ،)۱۳8٦معرّفی یک رکورد جدید برای ایران،
لطفعلیزاده و قرالی ( )۱۳۷9بررسی فون مگسهای گل در شهرستان
مرند استان آذربایجانشرقی ،حسینی و صادقینامقی ( ،)۱۳8۷بررسی
تنوّع گونههای خانواده سیرفیده در بوم نظامهای کشاورزی شهرستان
نیشابور ،احمدیان و پاشاییراد ( ،)۱۳89معرّفی سه گونه جدید از
مگسهای گل از شهرستانهای دماوند و فیروزکوه ،ندرلو و پاشاییراد
( )۱۳89از نیمهشرقی استان زنجان ،اشرفی و پاشاییراد (،)۱۳89
بررسی فون مگسهای گل شهرستان ارومیه و حومه ،توکّلی و پاشاییراد
( )۱۳94از شهرستان جیرفت و عنبرآباد استان کرمان ،رشیدی و
پاشاییراد ( )۱۳94بررسی فونستیک مگسهای گل در شهرستان بم
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استان کرمان اشاره نمود .تحقیق حاضر در راستای تکمیل فون
مگسهای گل ایران در شهرستان بروجرد ،استان لرستان انجام گرفت.

مواد و روشها
شهرستان بروجرد در ارتفاع  ۱٦2٠متری از سطح دریا و در
 9/۳۳درجه شمالی و  8/48درجه شرقی قرار گرفته است .در مطالعه
حاضر این شهرستان را براساس شرایط اکولوژیک متفاوت ،به ده
ایستگاه مطالعاتی به نامهای بهارستان ،جعفری ،مدرس ،کفشگران،
فاطمی ،یادبود ،گلدشت ،اسالم آباد ،تختی و  45متری بسیج تقسیم
کرده و نمونهبرداری به کمک تور حشرهگیری بهصورت تصادفی یا
گلچین از اوایل صبح تا ساعت  ۱۱و بعد از ظهرها تا نزدیکی غروب
آفتاب و در طی  ۳دوره در هر ایستگاه ،در فصول بهار ،تابستان و پاییز
صورت گرفت .جمعآوری نمونهها از روی گیاهان زینتی مانند گل
یاس جعفری ،بنفشه ،رز ،درختان سیب ،هلو  ،علفهای هرز موجود
در پاركها ،مزارع و باغها و زمینهای غیرقابل کشت انجام گرفت.
مقیاس طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا برای هر کدام
از ایستگاههای مطالعاتی در جدول  ۱ارائه گردیده است.
جدول  :1مقیاس جغرافیایی ایستگاههای مطالعاتی
ردیف

ایستگاه

عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

۱
2
۳
4
5
٦
۷
8

۳۳5۳44.۱22
جعفری
۳۳5425.٦59
یادبود
۳۳5۳44.۱22
فاطمی
۳۳544.892
تختی
۳۳5422.۷۷۳
گلدشت
۳4٠59.۳9
کفشگران
45متری بسیج ۳۳54۱۳.٦54
۳۳5۳52.٠92
اسالم آباد

484554.۱۷4
484425.٦59
484554.۱۷4
48442٠.5٦8
484۱55.٦۳5
48۳829.٠۱8
484555.4٠2
484۷2.454

۱5۷٠
۱5۷۷
۱5٦5
۱5۷۱
۱٦٠۱
۱8٠5
۱58۳
۱٦٠۳

9

بهارستان

۳۳5۳2۱.۷۳۱

484452.۳۷2

۱55۷

۱٠

مدرس

۳۳54٠.842

48448.9٠۷

۱5٦5

نمونههای جمعآوری شده پس از کشته شدن بهوسیله استات
اتیل و اتاله شدن در آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه شهید
بهشتی ،به کمک استریومیکروسکوپ و کلیدهای شناسایی Van )Veen
 (2٠٠4و  Stubbsو  (۱99٦) Falkمورد شناسایی قرار گرفتند .نمونههای
شناسایی شده با نمونههای مورد تأیید توسط پروفسور بارکالف از موزه
جانورشناسی سیبری ،مقایسه و تأیید گردیدند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

زیرخانواده Syrphinae

نتایج
در تحقیق حاضر  ۱٠گونه از  8جنس و  2زیرخانواده مورد
شناسایی قرار گرفتند که بهشرح زیر میباشند:
زیرخانواده Eristalinae

گونه

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396

)Callicera aenea (Fabricus, 1777

مشخصات حشره کامل :شاخک سیاه ،بند سوم شاخکها کشیده
با آریستای بلند ،کنارههای سینه با موهای زرد ،متااسترنوم با موهای
زرد ،ران پاها سیاه ،حداقل نیمی از پنجه پاهای جلویی تیره ،طول
بالها  ۱2-۱٠/5میلیمتر ،شکم به رنگ سیاه و برّاق (شکل.)۱

شکل :1گونهC. aenea

 (aسر از رو به رو  (bسر از نمای باال  (cبال  (dشکم از نمای پشتی

این گونه از ایستگاه جعفری جمعآوری گردید.
گونه )Syritta pipiens (Linnaeus, 1758

مشخصات حشره کامل :اندازه  ۷-8میلیمتر ،بدن باریک ،صورت
تیره مقعّر و بدون برآمدگی ،سینه در پهلوها خاکستری و گردآلود،
ران پاهای عقبی از سطح زیری همراه با زائدههای دندانی شکل خیلی
ضخیم ،ساق پاهای عقبی کمانی شکل ،شکم باریک ،کشیده و
مخروطی شکل ،ترژیت  2و  ۳با یک جفت لکّه نارنجی یا خاکستری
رنگ ،ترژیت  2با یک حاشیه کمرنگ متّصل به ترژیت (شکل.)2

شکل :2گونه S. pipiens

 (aبدن از نمای پشتی  (bسر از نمای باال  (cپیش اندام جنسی جنس نر  (dپا

این گونه از تمام ایستگاهها جمعآوری گردید.

گونه )Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758

مشخصات حشره کامل :اندازه  9-۱2میلیمتر ،گونهای کشیده
و باریک ،جنس نر بلندتر از جنس ماده ،چشم ها فاقد لکه ،صورت
زرد کمرنگ ،بند سوم شاخکها فشرده ،کنارههای سینه با عالئم زرد
روشن ،بالها شفاف ،نوك بالها تا نیمه ترژیت  4و نرسیده به ترژیت
 ،5طول بالها  5-۷میلیمتر ،پاها زرد رنگ ،سطح پشتی و شکمی
ران پاهای عقبی فاقد مو ،شکم طویل و اندام تناسلی نر گسترش یافته
با لبههای پهن (شکل.)۳

شکل  :3گونه S. scripta

 (aبدن از نمای پشتی  )bسینه از نمای باال  )cسر از نمای باال  )dاندام تناسلی جنس
نر از نمای جانبی

این گونه از تمام ایستگاهها بهجز تختی و مدرس جمعآوری گردید.
گونه )Episyrphus balteatus (Degeer, 1776

مشخصات حشره کامل :اندازه حدود  ۱٠میلیمتر ،بدن کشیده،
صورت زرد کمرنگ ،چشمها قهوهای بدون مو و لکه ،بند سوم شاخکها
فشرده ،سینه برّاق ،کنارههای سینه با عالئم قهوهای کمرنگ همراه با
موهای روشن ،متااسترنوم مودار ،بالها شفاف ،طول بالها ٦-۱٠/25
میلیمتر ،ران پاها زرد کمرنگ ،اسکوتلوم قهوهای .ترژیت  ۳و 4با
باندهای دوبل سیاه و نارنجی (شکل.)4

شکل :4گونه E. balteatus

 )aبدن از نمای پشتی  )bسر و صورت از رو به رو

این گونه از تمام ایستگاهها بهجز تختی و کفشگران جمعآوری گردید.
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بررسی ریختشناسی مگسهای گل ( )Diptera: Syrphidaeشهرستان بروجرد  -لرستان

پاشاییراد و ترابیگودرزی

گونه )Chrysotoxum intermedium (Meigen, 1822

گونه )Eupeodes corollae (Fabricius, 1794

مشخصات حشره کامل :اندازه  ۷-۱٠میلیمتر ،زاویه بین

مشخصات حشره کامل :اندازه  ۱٠-۱4میلیمتر ،صورت زرد

چشمهای مرکب در جنس نر بیش از  9٠درجه ،صورت زرد با نوار
میانی سیاه رنگ امتداد یافته از حاشیه دهان تا باالی  ،Knobشاخکها
سیاه ،سینه سیاه در پهلوها زرد ،متااسترنوم مودار ،طول بالها  2/5تا
 8/25میلیمتر ،ران پاهای جلویی و میانی در یک چهارم قاعده سیاه،
بقیّه زرد ،ران پاهای عقبی زرد و در رأس نارنجی ،اسکوتلوم زرد با
موهای زرد رنگ ،طرح روی شکم در مگس نر و مادّه متفاوت ،ترژیتهای
 ۳و  4در جنس نر با لکههای چهارگوش امتداد یافته تا حاشیه جانبی،
ترژیت  ۳و 4در جنس ماده با لکههای زرد و هاللی شکل امتداد یافته
تا حاشیه شکم (شکل.)5

با نوار سیاه میانی ،شاخکها بلند و مستقیم در جلوی سر ،طول
شاخکها بلندتر از سر ،بند سوم شاخکها بلندتر از بند ۱و ،2قفسه
سینه در پهلوها با نوارهای زرد رنگ کامل یا ناقص ،طول بالها  ۱٠تا
 ۱2میلیمتر ،رگبال  R4+5لوپدار ،حاشیه جلویی بالها قهوهای رنگ،
پاها زرد تا نارنجی ،شکم تقریبا کروی سیاه رنگ با نوارهای زرد کمانی
شکل (شکل.)۷

شکل  :7گونه C. intermedium

)aبدن از نمای پشتی  )bسر از نمای جانبی  )cسر و صورت از باال  )dبال  )eشکم از
نمای پشتی

شکل  :5گونه E. corollae

 )aصورت از رو به رو و باال  )bشکم از نمای پشتی

این گونه از ایستگاههای جعفری و  45متری بسیج جمعآوری گردید.

این گونه از تمام ایستگاهها جمعآوری گردید.

گونه )Eupeodes latilunulatus (Collin, 1931

گونه )Scaeva albomaculata (Macquart, 1842

مشخصات حشره کامل :اندازه  ۱٠-۱5میلیمتر ،گونههایی نسبتا
بزرگ با پیشانی توسعه یافته ،بند سوم شاخک فشرده ،رگبال R4+5
در بالها نسبتا خمیده ،میکروتریشیا در بالها بهمقدار زیاد کاهش
یافته ،شکم با ترژیتهای  ۳و 4با نوارهای اریب (شکل.)٦

مشخصات حشره کامل :اندازه حدود  ۷-۱٠میلیمتر ،صورت
زرد رنگ با نوار میانی سیاه ،بند سوم شاخکها فشرده ،چشمها بدون
مو ،در جنس نر زاویه بین چشمها  9٠درجه یا بیشتر ،طول بالها
 5/5-۷/8میلیمتر ،رگبال  R4+5با انحنای مالیم ،آلوال کامال پوشیده
از میکروتریشیا ،ترژیتهای شکم هاللی شکل معموال چهارگوش و
اغلب متّصل در خط میانی ،ترژیت  ۳و  4در جنس ماده با باندهای
طبیعی ،اندام تناسلی در جنس نر کوچک (شکل.)8

a

d

c

b

f

f

e

شکل :6گونه S. albomaculata

 )aبدن از نمای پشتی بدن  )bسر و صورت از نمای جانبی  )cسر و صورت از رو
به رو  )dبال و رگبالها  )eسینه از نمای پشتی  )fشکم از نمای پشتی

این گونه از ایستگاههای جعفری و فاطمی جمعآوری گردید.
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شکلE. latilunulatus :8

 )aسر و صورت از رو به رو  )bسر از نمای باال  )cبال و رگبالها  )dشکم از نمای پشتی

این گونه از تمام ایستگاهها جمعآوری گردید.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
گونه )Eupeodes latifasciatus (Macquart٫ 1829

مشخصات حشره کامل :اندازه  9میلیمتر ،بند سوم شاخکها
فشرده ،صورت زرد کمرنگ ،طول بالها  ٦/5-8/5میلیمتر ،آلوال شبیه
به گونه  E. latilunulatusو پوشیده از میکروتریشیا ،ترژیت ۳و 4با
لکههای زرد و چهار گوش امتداد یافته تا حاشیه شکم اندام تناسلی
جنس نر کوچک (شکل.)9

شکل :9گونه E. latifasciatus

)aبدن از نمای پشتی  )bصورت و پاها از رو به رو  )cبال

این گونه از ایستگاه مدرس جمعآوری گردید.
گونه )Paragus tibialis (Fallen, 1817

مشخصات حشره کامل :اندازه کوچک ،چشمهای مرکب سیاه،
صورت زرد کمرنگ ،بند سوم شاخکها کشیده و بلند و هماندازه
آریستا ،سینه سیاه ،پنجه پاها نارنجی ،اسکوتلوم سیاه ،انتهای شکم
قرمز رنگ ،پیش اندام جنسی جنس نر متورّم و بزرگتر از نصف
استرنیت ( 4شکل.)۱٠

شکل :10گونهP. tibialis

 )aسر از نمای جانبی )b ،شکم از نمای پشتی )c ،پیش اندام جنسی جنس نر

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396

 Sphaerophoriaگونه  S. albomaculataمتعلق به جنس
گونه  E. balteatusمتعلق به جنس  Episyrphusگونههای E.
 corollae, E. latifasciatusو  iv ، E. latilunulatusهر دو متعلق به
جنس  Eupeodesگونه  C. intermediumمتعلق به
جنس Chrysotoxumو گونه  P. tibialisمتعلق به جنس  Paragusاز
زیر خانواده  Syrphinaeقرار داشتند .در مطالعاتی که طی سالهای
گذشته در نقاط مختلف ایران صورت گرفت وجود این گونهها از نواحی
مختلف ،بیانگر توان سازگاری زیاد این گونهها با شرایط اکولوزیک
متفاوت دارد از آن جمله میتوان به گزارشات مهرابی و پاشاییراد
( )۱۳85از استان سمنان با آب و هوای کویری و ارتفاع  ۱۱۷٠متر،
قهاری( ،)۱۳8۷از نواحی شمالشرقی ایران با آب و هوای گرم و
خشک ،ندرلو و پاشاییراد ( ،)۱۳89ملهونی و پاشاییراد ( )۱۳9٠هر
دو از استان زنجان با آب و هوای سرد و کوهستانی و ارتفاع ۱٦٦۳
متر ،اشرفی و پاشاییراد ( )۱۳89از شهرستان ارومیه و حومه با آب و
هوای معتدل و کوهستانی و ارتفاع  ۱۳۳2متر ،رشیدی و پاشاییراد
( )۱۳94و توکلی و پاشاییراد ( ، )۱۳94هر دو در سال  ۱۳94از
استان کرمان با آب و هوای کویری و ارتفاع  ۱۷5٦متر نسبت به سطح
دریا اشاره نمود .در مطالعه حاضر گونههای  E. latilunulatusو E.
 latifasciatusبرای اوّلین بار از استان گزارش میشوند با توجه به آب
و هوای سرد و کوهستانی شهرستان بروجرد و مقایسه این گونهها با
گزارشات قبلی که توسط اشرفی و پاشاییراد ( )۱۳89و ملهونی و
پاشاییراد ( )۱۳9٠صورت گرفت میتواند بیانگر سازگار بودن این
گونهها با آب و هوای سرد باشد .لذا میتوان چنین نتیجهگیری کرد
که بیشتر گونههای مگسهای گل سازگار با تمامی شرایط اکولوزیک
و میزبانها میباشند.
Scaeva
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