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های مختلف و رابطه آن با زیستگاه (Dip.: Syrphidae) های گلای مگسبررسی تنوع گونه
  در منطقه ماکو آذربایجان غربی

 

  3زادهعلیرضا عسکریان ، و2پور، حبیب عباسی1,1شمسا محمدزاده

 

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

 کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانعلوم دانشکده  ،پزشکیگروه گیاهاستاد  -2

 کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانعلوم دانشکده  ،پزشکیدانشیار گروه گیاه -3
 

 خالصه
های گل مگسهای نام با که باشدمی دوباالن راسته به متعلق هایخانواده بزرگترین از  Syrphidaeخانواده

(Flower fly) های درجا پریا مگس و( زنHover fly) 3 دارای خانواده این .شوندمیشناخته  دنیا در 

-می تغذیه گل گرده و شهد از بالغ فرم در گل هایمگس .باشدمی گونه 0666 حدود و قبیله 11 زیرخانواده،
 ایفا آفات بیولوژیک نترلک در مهمی نقش هاشته از الروی دوران در هاگونه از برخی تغذیه دلیلهب و کنند

این های شکارگر در ترین زیرخانواده بوده و گونهمهم Syrphinaeزیرخانواده . در این خانواده، کنندمی
گیرد و در منطقه های شناخته شده را در بر میخانواده حدود یک سوم گونهزیرقرار دارند. این  زیرخانواده

ی الروهای زیرخانواده شود.را شامل می Paraginiو   Bacchini،Syrphini پالئارکتیک سه قبیله
Syrphinae که زیرخانواده شوند، در حالیها محسوب میها، تریپسها، شپشکشکارگر شتهMilesiinae 

باشند. در مطالعه حاضر خوار میخوار و مولد میاز هستند و الروهای آنها پوسیدههای گندخوار، گیاهشامل گونه
 گل شناسایی شده در منطقه هایهای مگسهای هرکدام از گونهبررسی زیستگاه ه غالب وجهت تعیین گون

 از که بردارینمونه محل 1از  نمونه آوری جمع به اقدام اواخر تابستان، تا بهار اوایل از غربی آذربایجان ماکو

 شمال در غربی یجانآذربا استان شهرهای از یکی ماکو بودند، شد. ماکو شهرستان اطراف روستایی مناطق
 مترمیلی 291 به این منطقه در بارش درجه سلسیوس و میانگین 0/16 دما ساالنه میانگین ایران است که غربی

رسد و به طور کلی این شهر دارای آب و هوای نیمه خشک است. مناطقی از شهرستان ماکو که در این می
 کوسج، روستای ایدره باغ شهر، جنگلی امل  پاركشوند، شبرداری محسوب میهای نمونهمطالعه، جزو محل

 های گونه فراوانی درصد .قره خاچ بود منطقه ییالقی تپه، کشمش روستای دشتی باغ رند، روستای دشتی باغ

ها به گردید که میزان فراوانی گونه ها نسبت به زیستگاه آن مشخص برداری نمونه محل هر در شده آوریجمع
 Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach and Speightنطقه قره خاچ گونهترتیب زیر است. در م

-از زیر Syrphus ribesii (L.)دشتی رند گونه درصد فراوانی، در منطقه 0/11با  Syrphinaeاز زیرخانواده 
 Milesiinaeاز زیرخانواده  Eristalis arbustorum (L.)درصد فراوانی و گونه  0/12با  Syrphinaeخانواده 
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Email: shamsa.mohammadzadeh@yahoo.com 

mailto:shamsa.mohammadzadeh@yahoo.com


 

 

 
www.AFPIconf.ir         2 

با  Syrphinaeاز زیرخانواده  Episyrphus baltentus (Deg.) درصد فراوانی، در منطقه کوسج گونه 7/11با 
 3/17 با Syrphinaeاز زیرخانواده  Eupeodes corolla (F.)در منطقه پارك جنگلی گونه  درصد فراوانی،19

با  Syrphinaeاز زیرخانواده  Melanostoma mellinum (L.)درصد فراوانی، در منطقه کشمش تپه گونه 
 درصد فراوانی، بیشترین فراوانی را داشتند. 3/11

  ای، زیستگاه، ماکو، آذربایجان غربیهای گل، تنوع گونهمگسکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه 
 گل هایدهند. مگسهای حشرات را تشكيل میترین راستههزار گونه یكی از بزرگ 021راسته دوباالن با حدود 

(Syrphidae) گونه از  0111جنس و بيش از  211شوند که تعداد های دوباالن محسوب میترین خانوادهیكی از بزرگ
-قفساست. اعضای این راسته اکثراً دارای یك جفت بال غشایی هستند که به ميانها در سرتاسر دنيا شناسایی شده آن

اند که در حفظ تعادل حشره هنگام پرواز نام هالتر در آمدهوچك بههای عقبی به صورت زوائدی کشوند. بالسينه متصل می
های شعاعی در حد فاصل رگبال 0نام رگبال کاذبفردی بهافراد بالغ این خانواده دارای ویژگی منحصر به .]0[نقش دارند 

(R4+5( و ميانی )M1+2 است. درزیرخانواده )Syrphinae ا حدودی به سمت عقب مو و سر تبی کامالً 2هاناحيه شانه
این ناحيه کامالً مودار و سر تا حدودی به  Milesiinaeپوشاند. در زیرخانواده ها را میکشيده شده و تا قسمتی ناحيه شانه
 .]2[شوند ها بصورت مشخص دیده میسمت جلو کشيده شده و ناحيه شانه

باشد. در جنس نر سطح پشتی بند سوم شاخك میبرخاسته از  3بندی بوده و دارای آریستایهای گل سهشاخك در مگس
های کوچك تا های گل با اندازهباشد. مگسهم و در ماده جدا از هم میهای مرکب در پيشانی متصل بهها چشماکثر گونه

ند. شوها و نوارهای عرضی مشاهده میای تا سياه با لكههای متنوع از زرد تا نارنجی و قهوهمتوسط و گاه درشت به رنگ
العاده برای درجا بال باشند. این حشرات دارای توانایی فوقزنبورهای زرد می تعداد زیادی از آنها شبيه زنبورهای عسل یا

های کنند، آنها را مگسها کمك میافشانی گلزنند و به گردهدار پرسه میهای گلباشند و از آنجا که اطراف بوتهزدن می
ها در مرحله الروی باشند و اغلب آنهای مهم گياهان میافشانهای گل از گردهدوباالن، مگسنامند. در راسته گل نيز می

  .]3[ کنندها ایفا میها و کنترل طبيعی آنها بوده و نقش مهمی در تعادل جمعيت شتهشكارگر شته
 ,Buprestidae)ها ضی سوسكها و الروهای بعها، شپشك، شكارگر شتهSyrphinaeالروها در بيشتر اعضای زیرخانواده 

Chrysomelidae) ها و قدرت باروری حشرات ماده در کنترل بيولوژیك حشرات آفت علت اشتهای زیاد آنبوده و به
 .]4[خوار و مولد مياز هستند های گندخوار، گياهشامل گونه Milesiinaeکه زیرخانواده اند. در حالیمورد توجه قرار گرفته
های ها مثل سفيدبالك، تریپس، زنجره، کنههای گل شكارگر، از شكارهای دیگری غير از شتهگسهمچنين بعضی از م

  .]5[کنند ها تغذیه میگياهی و الرو بعضی پروانه
های گل، روز فعال بوده و اغلب در ساعات اوليه روز و بعد از ظهر بعد از سپری شدن گرمای نيم روز در اطراف مگس

ولی مدت زمان  بودههای گل دارای دگردیسی کامل برند. مگسسر میگياهان خانواده مرکبيان به اًدار مخصوصگياهان گل
های گل بالغ که اغلب از های مختلف این خانواده از دو هفته تا پنج سال متفاوت است. برخالف مگسدگردیسی در گونه

 .]2[باشند تنوع میکنند، الرو آنها دارای عادات غذایی مها تغذیه میشهد و گرده گل

                                                 
1 Sporius vein 
2 Humeri 

3 Arista 
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زیستی مطرح گردند. عنوان یك شاخصتوانند به استناد سه خصوصيت زیر بههای گل میبعضی محققان معتقدند که مگس
های غذایی را دارند. طيف بسيار متنوعی از رژیم های گلمگسهای متنوع در الروها، زیرا الروهای اول، وجود سازگاری

های مختلف های خاکی متفاوت و سوم، آسان بودن شناسایی جنسختلف دنيا و اکوسيستمدوم، پراکنش وسيع در نقاط م
های آوری تمام یا بيشتر گونهمعموالً باعث ایجاد مشكل در جمع ،هاها است. کوتاهی فصل پرواز در بسياری از گونهآن

های گل ثابت کنند جود شاید در آینده مگساگر زمان مطالعه کوتاه باشد. با این و گردد، مخصوصاًموجود در یك ناحيه می
  .]0[ویژه در ایران باشند های زیست محيطی بهها برای ارزیابیکه یكی از بهترین شاخص

و  منطقه ماکو آذربایجان غربی بود Syrphidaeهای گل خانواده مگس ایتنوع گونههدف از اجرای این طرح، بررسی 
های پرآب، اهميت زارها، و درهبا توجه به وسعت مزارع و باغات، وجود مراتع، چمن. های مختلف بودرابطه آن با زیستگاه

این استان در توليد محصوالت کشاورزی، لزوم حفظ دشمنان طبيعی و همچنين اهميت باالی کنترل بيولوژیك در سطح 
  نمود.کشور، هرچند گامی کوچك اما ضروری و الزم می

 
 روش پژوهش

 منطقه مورد مطالعه
این شهرستان از نظر مختصات جغرافيایی در . است ایران غربی شمال در غربی آذربایجان استان شهرهای از یكی ماکو

شهرستان ماکو در شمال غربی ایران )استان قرار دارد.  درجه عرض جغرافيایی 20/33درجه طول جغرافيایی و  5/45
سو و کشور ترکيه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان هآذربایجان غربی( قرار گرفته که از شمال به رودخانه قر

 (. 0)شكل  )خود مختاری نخجوان( و از مغرب به جمهوری ترکيه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است

 
 نقشه و منطقه جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )ماکو(  -1شکل 
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طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به  این شهر از لحاظ طبيعی موقعيت خاصی دارد. شهر از

 بارش و ميانگين درجه سلسيوس 0/01 دما ساالنه ميانگين ماکو . درگرددباسار منتهی میسی و چایجلگه های قلعه دره
 رسد.می متر ميلی 235 به

 معرفی مناطق نمونه برداری
 یخاچ با آب هواقره .هر ماکو واقع در آذربایجان غربی قرار داردخاچ در شی توریستی قرهدهكده خاچ:روستای قره -0
 که دارای پوشش گياهی غنی و دارای آب و هوای نسبتاً  باشدیشهر م نیا یعيطب یهااز جاذبه یكیآرام  یطيو مح یالقیي

 باشد.خنك ویيالقی می
، بخش شهرستان ماکواست و در  قبل از ميالد هزاره اولتپه مربوط به په قبرستان کشمشت تپه:روستای کشمش -2

 از همگی و  روستایی که در حال حاضر جمعيت زیادی را در خود جای داده .است تپه واقع شدهمرکزی، روستای کشمش
یيالقی می  نك وخ دارای پوشش گياهی غنی و دارای آب و هوای نسبتاًو  انداینجا مهاجرت کرده به اطراف روستاهای

 باشد.
رودخانه ای پرآب به نام رودخانه  دارای .ماکو قرار دارد یصنعت ،یمنطقه آزاد تجار یلومتريک 05در  روستای رند: -3

 یزمستان یرند دارا یوستار ی است.کوهستان معتدل و یهوا ب وآبكر و عتيدر دل کوه با طباین روستا  باشد.سو میساری
 یهوا شهيکوچك آب باعث شده تا هم یهاباریسو و جویاست. وجود روخانه سار متمایل به گرم معتدل یسرد و تابستان

 باشد. داشته یمرطوب
کشاورزی و -کيلومتری شهرستان ماکو واقع است. مردم این روستا به باغداری 5روستای کوسج در روستای کوسج:  -4

-آید و زیر نظر دهستان قلعهدامداری مشغول هستند. این روستا یكی از روستاهای یيالقی شهرستان ماکو به حساب می
 .درسی است

و پوشش  رودخانه زنگمار با درختان انبوه کنار ماکو در یلومتريک 2به فاصله  و هرش یورود پارک در نیاجنگلی: پارک  -5
 مرطوب است. گياهی متراکم و با آب و هوای نسبتاً

 

 نتایج
بيشترین فراوانی   Syrphinaeهای زیرخانواده بيشترین تنوع و گونه Milesiinaeهای زیرخانواده در مطالعه حاضر گونه

شناسایی و معرفی  Syrphinaeگونه از زیرخانواده  04و  Milesiinaeگونه از زیرخانواده  22ه کطوریرا داشتند به
زیرخانواده شناسایی گردید که به صورت جدول های زیر  2از  جنس 03گونه متعلق به  40شدند. در این تحقيق تعداد 

 يب زیر است. در منطقه قره خاچ گونهها به ترتيزان فراوانی گونه ها نسبت به زیستگاه آنم .اندشرح داده شده
Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach and Speight  از زیرخانوادهSyrphinae  درصد فراوانی،  0/05با

 Eristalisدرصد فراوانی و گونه  0/02با  Syrphinaeخانواده از زیر Syrphus ribesii (L.) دشتی رند گونه در منطقه

arbustorum (L.) ز زیرخانواده اMilesiinae  درصد فراوانی، در منطقه کوسج گونه 2/00باEpisyrphus 

baltentus (Deg.)  از زیرخانوادهSyrphinae  درصد فراوانی، در منطقه پارک جنگلی گونه03باEupeodes 

corolla (F.)  از زیرخانوادهSyrphinae  درصد فراوانی، در منطقه کشمش تپه گونه  3/02باMelanostoma 

mellinum (L.)  از زیرخانوادهSyrphinae  درصد فراوانی، بيشترین فراوانی را داشتند. 3/01با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88
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 جدول فراوانی گونه ها
 محل جمع آوری ; روستای قره خاچ -1جدول

X: 453366.27 Y: 4345389.62 

X: 453481.31   Y: 4345738.07 
درصد  ردیف

 فراوانی
 پوشش گیاهی تاریخ تعداد گونه 

0 0/02  Syrphus ribesii 04 اواخر فروردین-
 مهرماه

 گياهان چتریان

2 2/00  Eristalis arbustalis 03  های زرد و سفيد مانند شيرپنير با گل مرکبيان
Galium aparine    و نيز گياهان خانواده چتریان

   Daucus  carotaزردک مانند
3 1/01  Episyrphus balteatus 02  هایریزی، شبدر، لوبيا، گندم، ذرت، بوتهکاهو، تاج ماهآبان-اسفند 

تان های درخهای زیربرگفرنگی، کلنی شتهخيار، گوجه
 سيب، هلو، زردآلو، آلبالو،  گيالس 

4 3 Eopodes corolla 01 اواخر  -اردیبهشت
 شهریور

Campanula rapunculoides, Eschscholzia 

californica, Origanum vulgare, 

Potentilla erecta 
5 3 Eopodes luniger 01  Leontodon sp., Rosa rugosa, Malus 

sylvestris, Polygonum 

0 2/2  Platycheirus 

albinanus 

1   

2 2/2  Sphaerophoria scripta 1  Achillea sp., Campanula rapunculoides, 

Cirsium arvense, Eschscholzia 

californica, Origanum vulgare, Prunus 

spinosa, Tripleurospermum inodoratum 

1 4/5  Syrphus vitripennis 0 اواخر فروردین- 
 مهرماه

 گياهان چتریان

3 4/5  Eristalinus aeneus 0  وشرزنجمOriganum قاصدک ،Taraxacum ،  گل
و  Tragopogon، شنگ  Salixبيد، Asterای ستاره

   Convolvulus arvensisپيچك صحرایی

01 5/4  Eristalinus 

sepulchralis 

شهریور -فروردین 5  Armeria maritima, Bellis perennis, 

Bidens cernua, Origanum vulgare, 

Potentilla erecta, Rubus sp., Senecio 

jacobaea 

00 0/3  Eristalis tenax 4 شهریور -فروردین   

02 2/2  Eumerus sogdianus 3  های کلم و پيازگل  

03 1/0  Melanogaster 

parumplicata 

خرداد-فروردین 2  Calluna vulgaris, Cirsium sp., 

Convolvulus sp., Crataegus sp., 

Euphorbia sp., Mentha aquatic. 

 

04 1/0  Merodon equestris 2  های چتریانگل  

05 1/0  Orthoneura 

brevicornis 

2  Allium  بيد علفی ،Epilpbium فرفيون ،
Euphorbia بومادران ،Achillea  ترتيزک باتالقی ،
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Cardamineکاهوک ، spp. Lactuca ، آالله
Ranunculus cuspidatumگرگ ، پنجه

Potentillaبند ، علف هفتPolygonum نسترن ،
، Cirsium polustre، کنگر Rosa eaninaوحشی 
 Veronica persicaو  Daucus carotaزردک 

00 3/1  Onobilis  0   

02 3/1  Virens pipizella 0  Berberis sp., Menyanthes sp., 

Polygonum sp., Salix sp., Cirsium sp., 

Succisa sp. 

 

01 1/0  Syritta flaviventris 2  های زردرنگمرکبان با گل  

03 1/0  Syritta pipiens 2  کاهوکبيد علفی، فرفيون،  بومادران، ترتيزک باتالقی ، ،
بند، نسترن گرگ، علف هفتآالله پنجه  

 
 

 محل جمع آوری:  روستای رند، -2جدول
X:465878.72    Y:4354484.12 

فیرد درصد  
یفراوان  

خیتار تعداد گونه یاهیپوشش گ   

0 0/05  Platycheirus occultus 02  های سفيدچتریان با گل ،Carex spp.  وSalix 

repens. 

2 3/01  Episyrphus balteatus 3  مهر-اردیبهشت ریزی، روی طيف وسيعی از گياهان علفی مثل کاهو، تاج 
فرنگی، های خيار، گوجهندم، ذرت، بوتهشبدر، لوبيا، گ

های درختان سيب، های زیربرگپيچ، کلنی شتهکلم
هلو، زردآلو، آلبالو، فندق، بادام، گيالس، به و گالبی 

 شودیافت می

3 3/01  Eupeodes  corolla 1  رشهریو-اردیبهشت  Campanula rapunculoides, Eschscholzia 

californica, Origanum vulgare, 

Potentilla erecta 

4 3/01  Eupeodes   

latifasciatus 

رشهریو-اردیبهشت  1 ، Convolvulus ،Caltha، های سفيدچتریان با گل 
Euphorbia ،Prunus padus ،Ranunculus ،

Salix repens ،Taraxacum ،Tussilago  و
Ulex. 

5 4/3  Eupeodes   luniger 0  رشهریو-اردیبهشت  Leontodon sp., Rosa rugosa, Malus 

sylvestris, Polygonum 

0 1/2  Paragus bicolor 5  رشهریو-اردیبهشت  Euphorbia sp., Herniaria glabra, 

Potentilla sp., Sedum sp., Scleranthus 

sp., Solidago sp. 

2 2/0  Paragus haemorrhous 5  Calluna, Jasione montana, Matricaria, 

Origanum, Polygonum, Potentilla 

anserina, P. erecta, P. fruticosa, 

Solidago, Stellaria 

1 2/0  Paragus tibialis 4 مهر-اردیبهشت  Jasione montana, Potentilla, Salix 

repens. 

3 2/4  Syrphus ribesii 3 گياهان چتریان -فروردین اواخر 
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 مهرماه
01 2/0  Eristalinus aeneus 4  وشرزنجمOriganum قاصدک ،Taraxacum ،  گل

و  Tragopogon، شنگ  Salixبيد، Asterای ستاره
 Convolvulus arvensisصحرایی پيچك

00 2/4  Lejogaster tarsata 3  های سفيدچتریان با گل  ،Matricaria  و
Ranunculus 

02 0/3  Pipize  maculipennis 2 مهر-فروردین  Allium schoenoprasum, Campanula 

rapunculoides, Cardamine sp., 

Chrysanthemum sp., Cirsium sp., 

Filipendula sp., Glechoma hederacea, 

Leontodon sp., Origanum sp., 

Ranunculus sp., Rosa rugos, 

03 0/3  Viduata pipizella 2  Cirsium sp., Convolvulus sp., Crataegus 

sp., Echium sp., Euphorbia sp., 

Limonium sp. 

                                   
 محل جمع آوری: ،روستای کشمش تپه -3جدول 

X: 447627.93 Y: 4354646.38 

X: 448178.335 Y: 4354253.5 
فیرد درصد  

یفراوان  

خیتار تعداد گونه یاهیپوشش گ   

Allium ursinum, Bellis perennis, 

Escholzia sp 

مهرماه -فروردین   03 Melanostoma 

mellinum 

3/01  0 

Campanula rapunculoides, Eschscholzia 

californica, Origanum vulgare, 

Potentilla erecta 

Eopodes corolla 0/04 01 شهریور -اردیبهشت  2 

های سفيدچتریان با گل   01 Eopodes latifasciatus 0/04  3 

Leontodon sp., Rosa rugosa, Malus 

sylvestris, Polygonum 

 1 Eopodes luniger 3/00  4 

Allium ursinum, Arbutus unedo, Prunus 

spinosa, Ranunculus sp., Salix repens, 

Taraxacum sp., Veronica sp 

مهرماه -فروردین  2 Melanostoma scalare 3/3  5 

: Euphorbia sp., Herniaria glabra, 

Potentilla sp., Sedum sp., Scleranthus 

sp., Solidago sp.. 

 -اردیبهشت
 شهریورماه

2 Paragus bicolor 3/3  0 

Calluna, Jasione montana, Matricaria, 

Origanum, Polygonum, Potentilla 

anserina, P. erecta, P. fruticosa, 

Solidago, Stellaria 

 5 Paragus 

haemorrhous 

2 2 

.Jasione montana, Potentilla, Salix 

repens. 

هاردیبهشت تا مهرما  5 Paragus tibialis 2 1 

., Campanula rapunculoides, Cirsium 

arvense, Eschscholzia californica, 

Origanum vulgare, Prunus spinosa, 

Tripleurospermum inodoratum 

 3 Sphaerophoria 

scripta 

2/4  3 



 

 

 
www.AFPIconf.ir         8 

 -فروردین اواخر گياهان چتریان
هرماهم  

2 Syrphus ribesii 1/2  01 

 -اواخر فروردین  گياهان چتریان
 مهرماه

0 Syrphus vitri 4/0  00 

 

،محل جمع آوری :روستای کوسج -4جدول   

X: 448619.74 Y: 4351877.4 

X: 448534.576 Y: 4351929.63 

 

 

درصد  گونه تعداد تاریخ پوشش گیاهی
 فراوانی

 ردیف

يار، های خا، گندم، ذرت، بوتهریزی، شبدر، لوبيکاهو، تاج
 هایهای زیربرگپيچ، کلنی شتهفرنگی، کلمگوجه

 درختان سيب، هلو، زردآلو، آلبالو، گيالس

ماهآبان -اسفند  00 Episyrphus baltentus 03 0 

های چتریان بزرگگل   3 Merodon equestris 5/05  2 

Achillea sp., Campanula rapunculoides, 

Cirsium arvense, Eschscholzia 

californica, Origanum vulgare, Prunus 

spinosa, Tripleurospermum inodoratum 

 1 Sphaerophoria scripta 1/03  3 

 -فروردین اواخر گياهان چتریان
 مهرماه

5 Syrphus ribesii 0/1  4 

 -فروردین اواخر گياهان چتریان
 مهرماه

5 Syrphus vitripennis  0/1  5 

های سفيد.تریان با گلچ   3 Cheilosia aerea 2/5  0 

های سفيد.چتریان با گل   3 Cheilosia lola 2/5  2 

گل  ، Taraxacum، قاصدک Origanumوشرزنجم
و  Tragopogon، شنگ  Salixبيد، Asterای ستاره

   Convolvulus arvensisپيچك صحرایی

 3 Eristalinus aeneus 2/5  1 

Achillea millefolium, Armeria maritima, 

Bellis perennis, Bidens cernua, Origanum 

vulgare, Potentilla erecta, Rubus sp., 

Senecio jacobaea, Solidago virgaurea 

 -فروردین
 شهریورماه

2 Eristalinus 

sepulchralis 

4/3  3 

 Galiumهای زرد و سفيد مانند شيرپنير با گل مرکبيان

aparine   نيز گياهان خانواده چتریان مانند  و
   Daucus carotaزردک

 2 Eristalis arbustrum 4/3  01 

شهریور -فروردین   3 Eristalis tenax 2/5  00 

های کلم و پيازگل   2 Eumerus sogdianus  02 

و  Matricaria،  های سفيدچتریان با گل
Ranunculus 

 2 Lejogaster tarsata 4/3  03 

Calluna vulgaris, Cirsium sp., 

Convolvulus sp., Crataegus sp., 

Euphorbia sp., Mentha aquatic 

خرداد-فروردین  2 Melanogaster 

parumplicata 

4/3  04 
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، محل جمع آوری:پارك جنگلی -1جدول   

X:463320.99  Y:4347398.58 

X:463217.56  Y:4347472.05 

 

 

 درصد گونه تعداد تاریخ پوشش گیاهی
 فراوانی

 ردیف

Campanula rapunculoides, Eschscholzia 

californica, Origanum vulgare, 

Potentilla erecta 

رشهریو -اردیبهشت  03 Eupeodes corolla 3/02  0 

 هایریزی، شبدر، لوبيا، گندم، ذرت، بوتهکاهو، تاج
تان های درخهای زیربرگفرنگی، کلنی شتهخيار، گوجه

ردآلو، آلبالو،  گيالسسيب، هلو، ز  

ماهآبان -اسفند  00 Eupeodes balteatus 2/04  2 

Leontodon sp., Rosa rugosa, Malus 

sylvestris, Polygonum 

 01 Eupeodes luniger 3/03  3 

Allium ursinum, Bellis perennis, 

Escholzia sp 

مهرماه -فروردین   1 Melanostoma 

mellinum 

2/01  4 

Allium ursinum, Arbutus unedo, Prunus 

spinosa, Ranunculus sp., Salix repens, 

Taraxacum sp., Veronica sp 

مهرماه -فروردین  2 Melanostoma 

scalare 

3/3  5 

  5 Platycheirus 

albinanus  

2/0  0 

 -فروردین اواخر گياهان چتریان
 مهرماه

5 Syrphus ribesii 2/0  2 

دهای سفيچتریان با گل   4 Cheilosia aerea 3/5  1 

گل  ، Taraxacum، قاصدک Origanumوشرزنجم
و  Tragopogon، شنگ  Salixبيد، Asterای ستاره

   Convolvulus arvensisپيچك صحرایی

 3 Eristalinus aeneus 1/4  3 

های زرد و سفيد مانند شيرپنير با گل مرکبيان
Galium aparine  یان و نيز گياهان خانواده چتر

   Daucus carotaزردک مانند

 3 Eristalis arbustrum 1/4  01 

های چتریانگل   2 Merodon equestris 2/2  00 

  2 Neoscia obliqua 2/2  02 

Allium ، بيد علفی   Epilpbium فرفيون ،
Euphorbia بومادران ،Achillea  ، ترتيزک باتالقی 

Cardamine spp. Lactuca ، کاهوک آالله ، 
Ranunculus cuspidatum گرگ ، پنجه

Potentilla بند ، علف هفت Polygonum نسترن ،
، Cirsium polustre، کنگر Rosa eaninaوحشی 
Daucus carotaزردک  و   Veronica persica 

 2 Orthoneura 

brevicornis 

2/2  03 
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 گیرینتیجه

تمام طول فصل بهار و تابستان حضور داشتند. های گل در طول روز و در های صورت گرفته، مگسبرداریدر 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 شكار 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 شكارگران بيشتری بود، اما در کشمش تپه که از منطقه
پاشی دارای تعداد کمتری از این حشرات بودند. افراد زیرخانواده سم باشد، به دليل تعددخيز این شهرستان می

Syrphinae های گردو، سيب، آلوچه، گيری از باغات و مزارع مشاهده شدند. از باغات متعددی چون باغبيشتر در نمونه
ها در ت گرفت. برخی از گونهبرداری صورداران و انگور و نيز از مزارع زیادی همچون مزارع یونجه، گندم و ... نمونههسته

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 میشمنان طبيعی مهم شتهاشاره کرد که گونه اخير از د
Milesiinae های جنسCheilosia ،Neoascia  وEristalis های دارای فراوانی بيشتری بودند. که در ميان گونه

های ری بود. گونهدر فصل تابستان دارای فراوانی بيشت Eristalis arbustorumگونه  Eristalisمربوط به جنس 
های های ماهبرداریای که در نمونهدر اواسط اردیبهشت دارای بيشترین فراوانی بودند به گونه Neoasciaمربوط به جنس 

نيز در اواسط فصل بهار دارای  Cheilosiaهای مربوط به بعدی حتی یك مورد هم از این جنس گزارش نشد. گونه
 توجهی بودند.ر فصل تابستان نيز دارای فراوانی قابلبيشترین فراوانی بودند و در اواخ

 

 مراجع

1- Borror, D.J., Triplehorn, C.A. and Johnson, N.F. (1992), “An introduction to the study 
of insects”. 6th ed., Saunders College Publishing, 875pp. 

2- Stubbs, A.E. and Falk, S.J. (2002), “Guide”. 2nd edition revised and updated by Ball, 

S.G., Stubbs, A.E., McLean, I.F.G., Morris, R.K.A., Falk, S.J. and Hawkins, R.D., 469 p. 

3- Coe, R.L. (1953), “Handbooks for the identification of British Insects. Vol X. Part 1, 
Diptera, Syrphidae. Royal Entomological Society of London, 98 pp. 

4- Vockeroth, J.R. and Thompson, F.C. (1989), “Syrphidae”. In: McAlpine J.L. (eds.), 
Mannual of Nearctic Diptera. Canada: Quebec, Agriculture, 2: 713-720. 

5- Schnider, F. (1969), “Bionomics and Physiology of aphidophagus Syrphidae”. Annual 
Review of Entomology, 74: 103-124. 

. انتشارات سنبله مشهد، "های گلای بر شناخت مگسمقدمه"(، 0310ح.، کيوانفر، ن. و جاجوندیان، ر. )نامقی، صادقی -0
 صفحه. 020

 

 

 

 


