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 چکیده

 3قبیله و  15گونه شناسایی شده از  6000خانواده سیرفیده با 

زیرخانواده به راسته دوباالن تعلق دارد. اعضای این خانواده به 

Flowerfly و Hoverfly  معروف هستند. الرو اغلب آنها شکارگر

بوده و نقش مهمی در تعادل بیولوژیکی و کنترل طبیعی آفات ایفا 

کنند و به همین ها تغذیه میکنند. بالغین آنها از شهد و گرده گلمی

در  شوند.های مهم گیاهان محسوب میافشانگرده وءخاطر جز

وار )واقع در استان های شهرستان رشتخبررسی فونستیک سیرفیده

نمونه از  340تعداد  1389 -1390های خراسان رضوی( طی سال

برداری در چهار دوره، از دو آوری شد. نمونهاین خانواده جمع

ی آورجمعهای ایستگاه مطالعاتی انجام شد. در مجموع از بین نمونه

 جنس، متعلق به دو زیرخانواده 12گونه از  26شده، تعداد 

Syrphinae  وEristalinae که در این  مورد شناسایی قرار گرفت

گونه  3گونه پوسیده خوار و  5گونه شکارگر،  18بین، الرو 

ها برای نخستین بار از فون این خوار بودند. تمامی گونهگیاه

 شوند.شهرستان گزارش می
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Abstract 

The Syrphidae family with almost 6000 described 

species, 15 Tribes and 3 subfamilies is one of the 

largest families of Diptera. They known as hoverflies or 

flowerflies. The larvae of subfamily Syrphinae are 

considered the specialized aphidophagous predators 

play an important role in the reduction of aphid 

populations in agroecosystems. Almost all the adult 

syrphids feed on pollen or nectar and they are crucial 

agent inpollinating process. A survey was conducted to 

identify the hoverflies in Roshtkhar city (Razavi 

Khorasan Province) during 2010-2011 led to collected 

340 specimens. Sampeling was done in 4 period from 2 

station. Among of all specimens, 26 species belonging 

to 12 genera and 2 subfamilies (Syrphinae and 

Eristalinae) were verified. Their larvaes feeds contain: 

18 predatory species, 5 saprophages species and 3 

phytophagus species were identified. That all of them 

were newly recorded for the Roshtkhar region. That all 

of them were newly recorded for the Roshtkhar region. 

 

Keywords: Syrphidae, Flowerfly, Roshtkhar, Razavi 

Khorasan Province. 
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 مقدمه

دارای بیشترین تعداد  ،مهرگانرده حشرات در بین بی
گونه از آنها شناسایی  3000است و هر ساله بالغ بر 

(. در این بین راسته دوباالن Chapman, 2006) شودمی
کاربرد در  از نظر مطالعات تنوع زیستی، کنترل بیولوژیکی،

 زایی از اهمیت زیادی برخوردار استکشاورزی و بیماری
(Gilbert, 1993). 

گونه شناسایی  6000خانواده سیرفیده با حدود 
شده در سراسر دنیا )به استثنای قطب جنوب( به 

 & Thampsonراسته دوباالن تعلق دارد )

Rothery, 2000و دارای سه زیر خانواده ) 
(Syrphinae ،Eristalinae ،Microdontinae) 

 ؛کنندمیها تردد است. حشرات بالغ اغلب در اطراف گل
( Flower fly)  های گلبه همین دلیل به مگس

به  جا بال زدندر معروفند؛ از طرفی به دلیل توانایی در
Hover fly  شهرت دارند(Sommaggio, 1999.) 

است و مانند سایر  متغیر مترمیلی 4-35 آنها بین اندازه
 &Stubbs) حشرات دارای بدن سه قسمتی هستند

Falk, 1996.) یا زرد زنبورهای شبیه آنها زا بسیاری 
بالغین شامل گرده و رژیم غذایی . هستند عسل زنبور

که جثه کوچک تا متوسط هایی . گونهها استشهد گل
 ،ی درشت جثههاگونه وتغذیه  هاگلدارند از گرده 

 هاگلاز شهد  انرژی الزم برای پرواز خود را عمدتاً
 الروهاایی عادات غذ (.Gilbert, 1993) کنندمیتأمین 

 و خواریپوسیده خواری،خواری، قارچگیاهشامل  
در  (.Dousti & Hayat, 2006)خواری است گوشت

ها، شته ی شکارگرالروهاخوار، ی گوشتهاتاکسونبین 
در کنترل بیولوژیک آفات، اهمیت ها آن به خاطر نقش

 (.Sommaggio, 1999) ای دارندویژه
 2جنس و  12گونه از  26 ،در تحقیق پیش رو

ی و شناسایی آورجمعی گل هامگسخانواده از زیر
 3خوار و گونه پوسیده 5گونه شکارگر، 18شد. الرو 
 خوار بودند.گونه گیاه

توان به موارد از مطالعات انجام گرفته در ایران می
 زیر اشاره کرد:

برای اولین بار چهار  1961فرحبخش در سال 
 Peckپس از او  گونه از فون ایران گزارش کرد؛

نقاط مختلف ایران  چهل و یک گونه از (1988)
 2000معرفی کرد؛ گل محمدزاده خیابان در سال 

ی گل منطقه ارومیه را مورد هامگسفونستیک 
 تنوع زیستی دوستی، ،بررسی قرار داد؛ در همان سال

اعضای این خانواده را در اهواز بررسی کرد 
(Sadeghi et al., 2006.) Amiri Moghadam 

ی سیرفیده در منطقه کاشمر و هامگس (2004)
 Gilasian گزارش کرد؛ یک سال بعد را  بردسکن
هفت گونه جدید به فون کشورمان افزود؛   (2005)

Mehrabi et al. (2006)  فون منطقه دامغان را
این  فونستیک  Ashrafi (2010) ؛بررسی کردند

قرار داد؛  مورد بررسیدر شهرستان ارومیه  را خانواده
تنوع زیستی  Naderlu (2010) در همان سال

نیمه شرقی استان زنجان  را ازخانواده سیرفیده 
 Ehteshamnia et al. (2010) گزارش کرد و

ی جدیدی از استان آذربایجان شرقی گزارش هاگونه
 ,Ahmadian & Pashaei Rad (2010 کردند؛

اوند خانواده سیرفیده در منطقه دمبا مطالعه  (2012
 شش گونه جدید به فون ایران افزودند؛ یک سال بعد

Vosughian et al. (2013)  فونستیک منطقه
در همان سال مراغه را مورد بررسی قرار دادند؛ 

Khaghaninia &Hosseini (2013)  فون
شرقی و کردستان را بررسی های آذربایجاناستان
یک گونه جدید  Kazerani et al. (2014) کردند؛

 . ...و  ایران معرفی کردنداز 
 افشانی هستند کهگرده حشرات ،گل یهامگس
 طبیعی عنوان دشمنانبهآنها  شکارگر الروهای

دارند؛  آفات بیولوژیک کنترل در مهمی نقش ها،شته
 اهمیت ازآنها  زیستی تنوع بررسی و لذا شناسایی

 رو پیش تحقیق از هدف. است برخوردار ایویژه
 ی گل در کشورمانهامگس نفو تکمیل به کمک

 .باشدمی
 



 19 ... در (Diptera: Syrphidae)های گل بررسی فونستیک مگسراد: شجاعی حصاری و پاشایی 

 هامواد و روش

شهرستان رشتخوار در شمال شرقی کشور و تقریباً در 
مرکز استان خراسان رضوی قرار گرفته است. 

کیلومتر مربع  4295مساحت این منطقه در حدود 

طول  59° 37َ  30است. مرکز آن شهر رشتخوار در ً
 رد. عرض شمالی قرار دا 43° 85َ  3ً2 شرقی و

پس از بررسی توپوگرافی و پوشش گیاهی منطقه 
دو ایستگاه نمونه برداری سنگان و جنگل مشخص شد 

گیری با استفاده از تور (. نمونه1 ، شکل1 )جدول
تا  1389ماه گیری به شیوه تصادفی از اردیبهشتحشره

 (. 3دوره( انجام شد )جدول 4)در  1390اردیبهشت ماه 
ه دهان گشادی که جهت کشتن حشرات از شیش

داخل آن پنبه آغشته به استات اتیل قرار داشت، 
هایی حاوی ها اتیکتاستفاده شد. پس از اتاله نمونه

الصاق شد  هاآن ی بهآورجمعتاریخ و  اطالعات محل 
و به آزمایشگاه بیو سیستماتیک جانوری دانشکده 
 علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند.

 

تفاده از کلیدهای شناسایی معتبر از ها با اسنمونه
 Bei-Bienko (1988)، Stubbs & Falk جمله

(1996) ، Sorokina (2009) و Speight (2010) 

 مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. 
یید نهایی به أها پس از شناسایی جهت تنمونه

مؤسسه سیستماتیک جانوری و اکولوژی سیبری در 
 کشور روسیه فرستاده شد.

 
 نتایج

گونه  26به   نمونه متعلق 340در تحقیق انجام شده، 
و  Syrphinae خانوادهجنس و دو زیر 12از 

Eristalinae با توجه به رژیم غذایی  ی شد.آورجمع
 گونه شکارگر متعلق به زیرخانواده 18الروها، 

Syrphinae، 5 خوار گونه گیاه 3 خوار وگونه پوسیده
(. 2بودند )جدولEristalinae )آفت( از زیرخانواده 

برای نخستین بار از این شهرستان  هاگونهتمامی 
 .(3 و 2های )جدول شوندگزارش می

 های مطالعاتیمشخصات ایستگاه .1جدول 

 شماره 

 ایستگاه
 ایستگاه

 مختصات 

 جغرافیایی

 زمان میانگین دما در

 گراد()سانتی گیرینمونه

در زمان  یانگین رطوبتم

 درصد() گیرینمونه
 های گیاهی غالبگونه

 تعداد 

 هانمونه

 E َ39  ◦59 سنگان 1

Nʹ13 ◦35 

27 57 

 

1. Oryza sp 

2. Convolvolus sp 

3. Prosopis farcta 

4. Trifolium pretense 

5. Taraxacum officinale 

 .گندم 1

 . پیچک صحرایی2

 .کمورک3

 شبدر چمنی .4

 . قاصدک5

202 

 E َ12  ◦59 جنگل 2

Nʹ07  ◦43 

33 

 

43 1. Alhagi sp 

2. Centaurea sp 

3. Acanthpphyllum sp 

4. Carthamus sp  

 خارشتر .1

 گل گندم .2

 . چوبک3

 کاخشه .4

138 
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 ( موقعیت ایستگاه های مطالعاتی در شهرستان رشتخوارB؛ رشتخوار بر روی نقشه ایران ( موقعیت شهرستانA. 1شکل 

 

 برداریهای نمونهها در ایستگاهفراوانی گونه .2جدول 

 یآورجمعمحل 
 شماره نام علمی گونه زیر خانواده رژیم غذایی الروها

 . سنگان1 جنگل .2

 Syrphinae Episyrphus  balteatus 1 شکارگر 34 28

 Syrphinae Eupeodes corollae 2 شکارگر 22 24

 Syrphinae Eupeodes nuba  3 شکارگر 14 8

 Syrphinae Eupeodes latifasciatus 4 شکارگر 11 -

 Syrphinae Eupeodes luniger   5 شکارگر 6 -

 Syrphinae Ischiodon scutellaris 6 شکارگر 9 10

 Syrphinae Scaeva albomaculata 7 شکارگر 8 6

 Syrphinae Scaeva latimaculata 8 شکارگر 4 -

 Syrphinae Syrphus ribesii 9 شکارگر 4 2

 Syrphinae Sphaerophoria scripta 10 شکارگر 17 7

 Syrphinae Sphaerophoria rueppellii  11 شکارگر 10 11

 Syrphinae Sphaerophoria turkmenica 12 شکارگر 5 2

 Syrphinae Melanostoma mellinum 13 شکارگر 2 1

 Syrphinae Paragus  albifrons 14 شکارگر 7 5

 Syrphinae Paragus bicolor 15 شکارگر 5 2

 Syrphinae Paragus quadrifasciatus 16 شکارگر 1 -

 Syrphinae Paragus tibialis 17 شکارگر 3 5

 Syrphinae Paragus haemorrhous 18 شکارگر - 8

 Eristalinae Eristalinus aeneus 19 پوسیده خوار 5 3

 Eristalinae Eristalinus taenoips 20 پوسیده خوار 3 -

 Eristalinae Eristalis arbustorum 21 پوسیده خوار 5 -

 Eristalinae Eristalis tenax 22 پوسیده خوار 1 -

 Eristalinae Syritta pipiens 23 پوسیده خوار 18 23

 Eristalinae Eumerus sogdianus 24 گیاه خوار 2 -

 Eristalinae Eumerus tuberculatus 25 گیاه خوار 5 3

 Eristalinae Eumerus ornatus  26 گیاه خوار 1 -

 جمع 202 138

A B 

0 
1 

2 

Roshtkhar 



 21 ... در (Diptera: Syrphidae)های گل بررسی فونستیک مگسراد: شجاعی حصاری و پاشایی 

 های زمانی مختلفها در بازهفراوانی گونه .3جدول 

 تعداد
 کل

 های زمانی مختلفدر بازه هاگونهفراوانی 

 شماره هاگونهام علمی ن
26-15 

 ماهاردیبهشت
1390 

25-13 
 شهریور ماه

1389 

31-20 
 تیر ماه
1389 

26-15 
 اردیبهشت ماه

1389 

70 23 11 6 30 Episyrphus  balteatus 1 
54 18 7 7 22 Eupeodes corollae 2 
19 6 4 1 8 Eupeodes nuba 3 
9 3 1 2 3 Eupeodes latifasciatus 4 

5 2 0 1 2 Eupeodes luniger 5 
20 6 2 0 12 Ischiodon scutellaris 6 
7 4 0 0 3 Scaeva albomaculata 7 
4 1 0 0 3 Scaeva latimaculata 8 
5 1 0 0 4 Syrphus ribesii 9 
24 7 4 2 11 Sphaerophoria scripta 10 
14 5 0 3 6 Sphaerophoria rueppellii 11 
8 3 1 0 4 Sphaerophoria turkmenica 12 
2 2 0 0 0 Melanostoma mellinum 13 
18 5 4 0 9 Paragus albifrons 14 
9 2 2 2 3 Paragus bicolor 15 
1 0 1 0 0 Paragus quadrifasciatus 16 
9 3 1 1 4 Paragus tibialis 17 
3 1 1 1 0 Paragus haemorrhous 18 
5 1 1 2 1 Eristalinus aeneus 19 
3 0 0 0 3 Eristalinus taenoips 20 
7 2 1 2 2 Eristalis arbustorum 21 
3 1 0 0 2 Eristalis tenax 22 
32 11 3 1 17 Syritta pipiens 23 
3 1 1 0 1 Eumerus sogdianus 24 
5 2 0 0 3 Eumerus tuberculatus 25 
1 1 0 0 0 Eumerus ornatus 26 

 تعداد کل 153 31 46 110 340

 
 گیریو نتیجه بحث

ی زیرخانواده هامگسی شناسایی شده، هاگونهاز بین 
(80% )Syrphinae  جنس بیشترین  8گونه از  18با

شکارگر شته  هاگونهفراوانی را داشتند. الرو همه این 
هستند و از نظر کنترل بیولوژیکی نقش مهمی بر 

 (%20) یهاگونهعهده دارند. در این بین، جمعیت 
Episyrphus  balteatus ( 15و%) Eupeodes 

corollae یرین بیشتر ای از سابه طور قابل مالحظه
های اردیبهشت و در ماهآنها  است و بیشترین فراوانی
 شهریور ثبت شده است.

های طبیعی ی غالب زیستگاههاگونهعنوان این دو گونه به
ترین حاشیه مزارع اروپای غربی نیز مطرح هستند و رایج

زمینی کشور پرتغال ی شکارگر شته در مزارع سیبهاگونه
 (. Cruz De Boelpaepe, 1991شوند )محسوب می

Padhakrishnan & Muraleedharan 
ی شکارگر را در هاگونهباالترین جمعیت  (1993)

اند و نتایج تحقیقات اوایل بهار و پاییز ثبت کرده
 کندحاضر نیز این موضوع را تائید می

(Padhakrishnan & Muraleedharan, 1993.) 
 4به  گونه متعلق Eristalinae ،8خانواده از زیر
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 Syrittaجنس شناسایی شد. از این زیرخانواده گونه  

pipiens  ها به از فراوانی کل نمونه %9با اختصاص
 ی آنهاالروهابیشترین فراوانی را داشت. از بین  خود،

خوار )آفت( و سایرین گیاه Eumerusی جنس الروها
خوار برای زنده ی پوسیدهالروهاخوار هستند. پوسیده

به رطوبت باالیی دارند؛ به همین دلیل در ماندن نیاز 
ها ها و برکهها، مردابمناطق مرطوب، نزدیک تاالب

ی دارای هاگونهشوند. بیشترین تعداد مشاهده می
ی آورجمعخوار، از ایستگاه سنگان الرو پوسیده

اند؛ چرا که در این منطقه سد شهید یعقوبی و شده
 اند.دههایی جهت آبیاری مزارع احداث شبرکه

در پژوهش حاضر بیشترین فراوانی نمونه به 
( و کمترین فراوانی به ایستگاه %59ایستگاه سنگان )

 ( متعلق است. %41) جنگل
نشان داده است که بین انواع  Buchs تحقیقات

ها رابطه هپوشش گیاهی و افزایش تعداد سیرفید

به طوری که با افزایش تنوع  .داری وجود داردامعن
ی سیرفیده نیز افزایش هاگونهتعداد  ،هیپوشش گیا

رابطه  هاگلبا تعداد  هاگونهفراوانی و  خواهد یافت
ایستگاه سنگان در بخش  .(Buchs, 2003) دارد

مرکزی شهرستان رشتخوار قرار دارد؛ این بخش به 
دلیل وجود سد شهید یعقوبی و استفاده از سیستم 

نسبت  تریای، از پوشش گیاهی متنوعآبیاری قطره
تری به بخش جنگل برخوردار است و زیستگاه مناسب

 .ی گل فراهم کرده استهامگسبرای 
 

 سپاسگزاری
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