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 در منطقه ماکو آذربایجان غربی (Dip.: Syrphidae)های گل بررسی فونستیک مگس
 

  3علیرضا عسکریان زاده و2، حبیب عباسی پور1,1شمسا محمدزاده

 

 کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران علوم دانشکده  دانشجوی کارشناسی ارشد، -1

 دانشگاه شاهد، تهران، ایرانکشاورزی، علوم دانشکده  ،پزشکیاستاد گروه گیاه -2

 کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران علوم دانشکده  ،پزشکیدانشیار گروه گیاه -3
 

 خالصه
-معروف( Hover Flies) پرزن درجا هایمگس و( Flower Flies) گل هایمگس به که Syrphidae خانواده

 ترینبزرگ از باشند که یکیمی گونه 0111 ودحد و جنس 181 شامل و دارند دنیا در وسیعی پراکندگی ند،ا
 آفات شکارگر هایگونه ترینمهم از آنها از تعدادی الرو و گرده خوار کامل، حشرات هستند. دوباالن هایگروه

 ها،گل افشانیگرده در ویژه نقش لحاظ به خانواده این هایمگس. گردندمی محسوب هاشته ویژه به مختلف
 مطالعه برخوردارند. باالیی اکولوژیکی و اقتصادی اهمیت از رفتاری و ایگونه تنوع و هاهشت بیولوژیک کنترل
 1351-59 سالهای طی آذربایجان غربی، استان در ماکو منطقه گل هایفون مگس بررسی به منظور حاضر

تابستان و هر دو هفته ماه شروع و تا آخر روز از اوایل فروردین طول بالغ در برداری از حشراتانجام شد. نمونه
 ماکو اطراف شهرستان روستایی مناطق از با شرایط زیستی متفاوت محل 9 از بردارینمونه بار ادامه یافت.یک

 به انتقال از پس و آوریجمع تصادفی به روش استاندارد گیریحشره تور از با استفاده هانمونه .گرفت صورت
 یاب موقعیت سامانه از همچنین .شد شناسایی موجود معتبر لیدهایک از استفاده با و شده اتاله آزمایشگاه

 در .شد استفاده بردارینمونه هایارتفاع مکان و محل جغرافیایی موقعیت کردن مشخص برای (GPS)جهانی 
شدند که همگی برای منطقه مورد  شناسایی زیرخانواده 2 از جنس 21 به متعلق گونه 19 مجموعاً مطالعه این

 باشند.جدید میمطالعه 
 فون، زیستگاه، ماکو، آذربایجان غربی های گل،مگسکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه  

 خانواده شود.یهای حشرات را شامل مترین راستهشده، یکی از بزرگهزار گونه توصيف 021دوباالن با حدود  راسته
ترین از جمله بزرگ ( معروفند،hover flies)زن بال های درجاس( و مگflower fliesهای گل )که به مگس سيرفيده
که از این تعداد گشته های مختلف دنيا شناسایی بومها در زیست از آن گونه 0111 به نزدیکهای دوباالن است که خانواده
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ان باروری گياه درافشان بوده و گرده ،. حشرات بالغاستشدهگزارش  0آرکتيکپالهجنس از منطقه  071گونه و  0011
 زارها، مواد پوسيدههای راکد، لجنهای مختلف شامل آبدر محيط هااین مگس هستند. الرو سزاییبهمختلف دارای اهميت 

ها بوده و نقش مهمی در ویژه شتهشکارگر آفات مختلف به هااکثر آنکنند و حيوانی و نباتی و یا روی گياهان زندگی می
. حشرات بالغ ]0[های کشاورزی هستند اکوسيستم یترین اجزاها از مهماین مگس کنند.کنترل بيولوژیک آفات ایفا می

ها به آن و کنندسزایی ایفا میهها نقش بافشانی گلرو در عمل گردهاز این، خوار هستندو شهدشده  ها دیدهگلانواع روی 
 .]0[نيز شهرت دارند  hover fliesزدن به علت در جا بالاز طرفی به، ]2[ گویندهای گل میمگس
-ميلی 01متر( و بزرگ )بيشتر از ميلی 01تا  0متر(، متوسط )ميلی 0تا  3با اندازه کوچک ) یهایاین خانواده مگسافراد 
شوند. عرضی مشاهده میطولی و ها و نوارهای ای تا سياه با لکهاز زرد تا نارنجی و قهوه ،های متنوعبه رنگ هستند کهمتر( 

-فردی بهبه . افراد بالغ این خانواده دارای ویژگی منحصرهستندها شبيه زنبورهای عسل یا زنبورهای زرد دی از آنتعداد زیا
، باالن حقيقیهمانند تمامی دو .باشندمی( 2M+1( و ميانی )5R+4های شعاعی )بالرگحد فاصل در  2نام رگبال کاذب

دو  شود و پس ازالروی آغاز می مرحله ،نی که پس از تفریخ تخمبدین مع هستند،های گل دارای دگردیسی کامل مگس
گردد. پس از چند روز حشره بالغ ظاهر می وشود الرو درون پوسته سن آخر الروی تبدیل به شفيره می، اندازینوبت پوست

که این زمان در نهای مختلف تفاوت زیادی دارد. چنادر گونه (تخم تا بالغ)زمان الزم برای طی مراحل مختلف زیستی 
 طول انجامد. تواند تا چندین ماه بهتر از دو هفته و در برخی میها کمبرخی گونه

 ،Brachyceraراسته زیر ،(Diptera)متعلق به راسته دوباالن  Syrphidaeهای خانواده مگساز لحاظ سيستماتيکی 
، Microdontinaeاده به سه زیرخانواده این خانو. ]3[ باشندمی Syrphoideaو باالخانواده  Aschizaگروه 

Milesiinae (=Eristalinae)  وSyrphinae خانوادهگزارشی از وجود زیرهيچ شود که تا کنون در ایران تقسيم می 
Microdontinae است.ه نشدهئارا 

ها را ناحيه شانه حدیسمت عقب کشيده شده و تا مو و سر تا حدودی بهکامال بی ناحيه شانه Syrphinaeدرزیرخانواده 
-هها بسمت جلو کشيده شده و ناحيه شانهبه تقریبااین ناحيه کامال مودار و سر  Milesiinaeپوشاند. در زیرخانواده می

ها و الروهای ها، شپشک، شکارگر شتهSyrphinaeالروها در بيشتر اعضای زیرخانواده  .]4[شوند می صورت مشخص دیده
باالی قدرت باروری  همچنين علت اشتهای زیاد وبوده و به (Buprestidae, Chrysomelidae)ها بعضی سوسک

-شامل گونه Milesiinaeکه زیرخانواده اند. در حالیگرفتهتوجه قرار در کنترل بيولوژیک حشرات آفت مورد ،حشرات ماده
 جزبهدیگری  موجوداتشکارگر، از  های گلهمچنين بعضی از مگس .]1[خوار و مولد مياز هستند های گندخوار، گياه

 .]0[ کنندها تغذیه میپروانه از های گياهی و الرو بعضیمثل سفيدبالک، تریپس، زنجره، کنه ،هاشته
شوند. حشرات ها یافت میدر تمامی زیستگاه باشند و تقریباًدارای پراکندگی وسيعی در دنيا می سيرفيدههای خانواده مگس

ترین لحاظ از مهمآیند و از اینحساب میها بهافشانترین گردهدر زمره مهمو کنند ها تغذیه میگل بالغ از شهد و گرده
رفولژیک گل و گياه نقش مهمی در وها و خصوصيات مرنگ گل .]7[ شوندمیهای کشاورزی محسوباجزای اکوسيستم

)شکل  باشندای متفاوتی میروها دارای رفتار تغذیهال ،برخالف حشرات بالغ. ]0[های مختلف این خانواده دارد جلب گونه
 ها که اغلب متعلقشکارگرشته یدسته اول: الروها. ]1[ کرددسته تقسيم 7را به  هاتوان آنای میو براساس رفتار تغذیه (0

آفت وهایی که الرکنند. دسته دوم: ها ایفا میبوده و نقش مهمی در کنترل بيولوژیک شته Syrphinaeبه زیرخانواده 
از  که خوارالروهای پوسيده. دسته سوم: Eumerusهای جنس کنند، مثل گونهمی از گياه تغذیه اًمستقي هستند وگياهان 

از که الروهایی. دسته چهارم: Porteviniaو  Merodon ،Cheilosia هایکنند مانند الرو جنسآلی تغذیه می مواد
                                                 
0.Palearctic 

2.Spurious vein 
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ها و سایر در النه مورچهالروهایی . دسته پنجم: Eristalisهای جنس اند مانند گونهتلحاظ بهداشتی و پزشکی حائز اهمي
از که الروهایی. دسته ششم: Microdontinaeهای زیرخانواده شوند مانند الرو گونهمی حشرات با زندگی اجتماعی یافت

-پوشان و بالبالداران، سختریشکای بالهراسته جورباالن و گاهی از مراحل نابالغ راستهحشرات سایر حشرات مانند 
جز هب Volucellaو  Microdonهای  و جنس  Syrphiniهای قبيله مانند الرو برخی گونه ،کنندمیداران تغذیهپولک
 .inflata  Volucellaرفتار گندخواری دارند مانند الروهای گونه  یی که. دسته هفتم: الروهاinflata Volucella گونه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

زندگی مختلف  مراحل  -1شکل 
 های گلمگس

 
کاربردی  اتشناسایی فون هر منطقه، مطالعباالی های کشاورزی و نيز اهميت ها در اکوسيستماین مگس نقشبا توجه به 

 های کاربردی اطالعات موجودرسد. از جنبهنظر می( ضروری بهIPMمبارزه با آفات ) یمدیریت هایدر جهت ایجاد برنامه
ها در خوارها و نقش آنویژه شتههای شکارگر بهها، پراکنش، دوره فعاليت، تغييرات جمعيت، کارایی گونهدر زمينه زیستگاه

ها و با عنایت به اهميت حفظ محصوالت مختلف زراعی و باغی از خسارت شته توان استفاده کرد.می غيروو  افشانیگرده
که در کشورهای گرفتن این. با در نظرباشدمیضروری  اتانجام این تحقيق ،لوژیکلزوم حفظ دشمنان طبيعی در کنترل بيو

است  گونه از این خانواده شناسایی شده 111و هوا شبيه کشور ما هستند، بالغ بر  مجاور که از لحاظ کليمایی و تنوع آب
انجام مطالعات فونستيک روی  بنابراینست، گونه ا 231شده در کشور ما تاکنون حدود گزارش یهاکه تعداد گونهدر حالی

های جدید و تکميل فون کشور برای شناسایی گونه ای دارند،هایی که فون ناشناختهدر استان های سيرفيده مخصوصاًمگس
است که  ماکودر شهرستان  سيرفيدههای خانواده هدف از اجرای این طرح، بررسی فونستيک مگس رسد.نظر میضروری به

های پرآب، همچنين اهميت این منطقه در توليد محصوالت زارها و درهوجه به وسعت مزارع و باغات، وجود مراتع، چمنبا ت
 نماید.کوچک اما ضروری و الزم میکشاورزی، هرچند گامی 
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 روش پژوهش
 منطقه مورد مطالعه

شهرستان از نظر مختصات جغرافيایی در  این. است ایران غربی شمال در غربی آذربایجان استان شهرهای از یکی ماکو
شهرستان ماکو در شمال غربی ایران )استان قرار دارد.  درجه عرض جغرافيایی 20/33درجه طول جغرافيایی و  1/41

سو و کشور ترکيه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان آذربایجان غربی( قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره
این شهر از (. 2)شکل  اری نخجوان( و از مغرب به جمهوری ترکيه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است)خود مخت

لحاظ طبيعی موقعيت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های قلعه 
 متر ميلی 231 به بارش و ميانگين درجه سلسيوس 0/01 دما ساالنه ميانگين ماکو . درگرددباسار منتهی میسی و چایدره
 رسد.می

 
 نقشه و منطقه جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )ماکو(  -2شکل 

 

 بردارینمونهروش 

-تا اواخر شهریور، نمونه اردیبشتگردید. در فاصله زمانی  آغاز 0334-31های سال طی اردیبشتگيری از هفته دوم نمونه
ها از جمله انجام گردید که در حقيقت اوج فعاليت پروازی اغلب مگس 00الی  00عنی ساعت یگرم روز برداری در ساعات 

 های گل است.مگس
ها پس آوری شدند. نمونهگيری جمعزار بوسيله تور حشرهطق مختلف مرتعی، باغی و چمناحشرات کامل مورد مطالعه از من

. برای شناسایی ] 3[ شدندهایی در آزمایشگاه قرار دادهه شده و درون جعبهشدن در شيشه سيانور، بالفاصله اتالاز کشته
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خارجی جنس نر استفاده تناسلیسينه، بال، خصوصيات شاخک، پا و اندامها، از مشخصات ظاهری بدن نظير سر، قفسنمونه
در حد گونه شناسایی شدند. جهت تعيين و  ]03و  4، 02، 00، 01[گردید و بدین منظور از کليدهای شناسایی معتبر 

و  4، 01، 04[مختلف  از منابع هاشناسی گونهشناسی و زیستو نيز مشخصات ریخت ميزبان گياهان ،پراکنش جغرافيایی
 شوند.شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز نگهداری میشده در موزه حشرههای شناساییگونه استفاده شد. ]02

 
 نتایج
 ماکودر منطقه  Milesiinaeو  Syrphinaeزیرخانواده دو جنس از  21گونه متعلق به  41تعداد مجموعاً ن مطالعه در ای

ها برای منطقه مورد مطالعه شرح زیر مورد شناسایی قرار گرفتند که تمامی گونهبه آوری وی جمعغرب استان آذربایجان
 د.نباشجدید می

Subfamily Milesiinae:  

Melanogaster hirtella (Loew, 1843) Cheilosia aerea Dufour, 1848 

M. parumplicata (Loew, 1840) C. cumanica Szilady, 1938 

Merodon equestris (Fabricius, 1794) C. lola Zimina, 1970 

Neoascia annexa (Muller, 1776) C. Transcaucasia Stackelberg, 1960 

N. obliqua (Coe, 1940) C. scutellata (Fallen, 1817) 

N. podagrica (Fabricius, 1775) Chrysogaster virescens Loew, 1854 

N. unifasciata (Strobl, 1898) Eristalinus (=Lathyrophthalmus) aeneus (Scopoli, 

1763) 

Orthonevra brevicornis (Loew, 1840) E. sepulchralis (Linnaeus, 1758) 

O. nobilis (Fallen, 1817) Eristalis (=Eoseristalis) arbustorum (Linnaeus, 

1758) 

Pipizella maculipennis (Meigen, 1822) E. tenax (Linnaeus, 1785) 

P. viduata (Linnaeus, 1758) Eumerus sogdianus (Stackelberg, 1952) 

P. virens (Goeldlin, 1974) Lejogaster metallina (Fabricius, 1776) 

Syritta flaviventris Macquart, 1842 

S. pipiens (Linnaeus, 1758) 

L. tarsata (Megerle in Meigen, 1822) 

 

Subfamily Syrphinae: 

Paragus bicolor (Fabricius, 1794) Chrysotoxum octomaculatum (Curtis, 

1837) 

P. (=Pandasyopthalmus) haemorrhous Meigen, 

1822 

Ch. Vernale (Loew, 1841) 

P. tibialis (Fallen, 1817) Ch. veralli (Collin, 1940) 

Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781) Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) 

P. occultus Goeldlin, Maibach and Speight, 1990 Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) 

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) E. latifasciatus (Macquart, 1829) 

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) E. luniger (Meigen, 1822) 

S. vitripennis (Meigen, 1822) Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) 

 M. scalare (Fabricius, 1974) 
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 بحث
های گل در طول روز و در تمام طول فصل بهار و تابستان حضور داشتند. های صورت گرفته، مگسرداریبدر طی نمونه

منتهی برخی از آنان در اوایل فصل تعدادشان بيشتر از اواخر شهریور بود. اکثر حشرات گرفته شده از زیرخانواده 
Milesiinaeکه افراد این زیرخانواده  ماکوترین قسمت از ناحيه اند. مهمها و مناطق پرآب شکار شده، بوده و از کنار آب

شود به مراتب دارای سيرفيد، کش استفاده میچون کمتر از سموم آفترند، بيشتر در آن حضور داشتند مربوط به روستای 
-های مهم سيببالتوری، زنبوران پارازیتوئيد و سایر پارازیتوئيدها و شکارگران بيشتری بود. اما در کشمش تپه که از منطقه

پاشی دارای تعداد کمتری از این حشرات بودند. افراد زیرخانواده باشد، به دليل تعدد سمخيز این شهرستان می
Syrphinae های گردو، سيب، آلوچه، گيری از باغات و مزارع مشاهده شدند. از باغات متعددی چون باغبيشتر در نمونه

ها در برداری صورت گرفت. برخی از گونهادی همچون مزارع یونجه، گندم و غيرو نمونهداران و انگور و نيز از مزارع زیهسته
آوری شده حضور مستمر و فراوانی داشتند که از های جمعهای آب و نيز دشتاکثر مناطق اعم از باغات و مزارع و کناره

 Episyrphus balteatusو  Sphaerophoria scripta ،Melanostoma scalareتوان به ها میجمله این گونه
های مربوط به زیرخانواده شوند. در ميان گونهها محسوب میاشاره کرد که گونه اخير از دشمنان طبيعی مهم شته

Milesiinae های جنسCheilosia ،Neoascia  وEristalis های دارای فراوانی بيشتری بودند. که در ميان گونه
های در فصل تابستان دارای فراوانی بيشتری بود. گونه Eristalis arbustorumگونه  Eristalisمربوط به جنس 
های های ماهبرداریای که در نمونهدر اواسط اردیبهشت دارای بيشترین فراوانی بودند به گونه Neoasciaمربوط به جنس 

واسط فصل بهار دارای نيز در ا Cheilosiaهای مربوط به بعدی حتی یک مورد هم از این جنس گزارش نشد. گونه
 توجهی بودند.بيشترین فراوانی بودند و در اواخر فصل تابستان نيز دارای فراوانی قابل

 
 گیرینتیجه

های اخير توجه عنوان راهکار جایگزین مبارزه شيميایی با آفات، در دههی بيولوژیک بهبا توجه به اهميت روزافزون مبارزه
مل بيولوژیک بومی شده است. در این راستا، چندین محقق فون خانواده سيرفيده را قابل مالحظه ای معطوف شناخت عوا

رسد. در های گزارش شده از ایران به بيش از دویست گونه میبطوریکه تعداد سيرفيد ،انددر نقاطی از ایرا ن بررسی کرده
-شامل جنس Syrphiniترین سيرفيدهای شکارگر حشرات، در ایران از افراد قبيله ,این بين از شایع

ه ک است  Syrphus ribesii ها گونهترین آنتوان نام برد که مهممی Episyrphus و Syrphus، Eupeodes های
های مورد مطالعه، . در این تحقيق از بين گونه]00[ استصد گونه شته گزارش شدههای این گونه از کلنی بيش از یکالرو
دارای بيشترین  Episyrphus balteatusو  Sphaerophoria scripta، Melanostoma scalare هایگونه

 یچرخه کوتاهی جمله از ها،گونه این توجه قابل شناختی زیست هایویژگی به توجه با فراوانی در منطقه بودند که 
 شدید سرمای حملت توانائی و متفاوت هایزیستگاه با سازگاری و مطابقت قدرت بودن، نسلی چند ها،الرو پرخوری زندگی،

ها بعنوان مدل بسيار کاربردی و مفيد در برنامه های کنترل بيولوژیک و مدیریت آفات فيدسير این از توانمی زمستان، در
 استفاده کرد. 

-ها هستند و در درختان ميوه و برخی محصوالت دیگر وظيفه گردههای مهم گلهای گل، همچنين از گرده افشانمگس
افشانی باشند. با این وجود شاید کمک آنها به گردهدهند، مخصوصا زمانی که زنبورها کمياب میبی انجام میخوافشانی را به

های گل در یک دامنه وسيع زیستگاهی مگس .]07[ های باغی و گياهان وحشی است که دارای ارزش زیادی می باشندگل
دهند، که در نهایت می توانند در فرآیند د تغذیه قرار میها را مورقرار داشته و الروهای آنها طيف وسيعی از ميزبان

 .ریزی کنترل بيولوژیک از جایگاه باالیی برخوردار باشندکشاورزی پایدار و مدیریت برنامه
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