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 لرستان - شهرستان بروجرد

 

 

 

 تهران بهشتی، شهید دانشگاه زیستی،علوم دانشکده شناسی،زیست گروه  :راد*پاشایی شاهرخ 

 تهران بهشتی، شهید دانشگاه زیستی،علوم دانشکده شناسی،زیست گروه :ودرزیگترابی سعیده 

 

 1395 مهرتاریخ پذیرش:                    1395 تیردریافت: تاریخ 

 

         چکیده

 درحالی مداوم طورهب و برندمی سرهب هاگل اطراف در اغلب بالغ گل یا و (Hoverfliesهای گل )سیرفیده معروف به مگس هایمگس   

 از خانواده این هایگونه از بسیاری الرو. شوندمی شناخته نیز Hoverflies امن با جهت همین به و زنندمی بال درجا اندایستاده جا یک هوا در که

 کنترل در مؤثّر عوامل از یکی و باشندمی هاشتّه شکارچی زیادی عده .هستند متفاوت توجهی قابل طورهب ظاهری شکل و زیست محیط نظر

. باشندمی گلدار گیاهان بالقوه هایافشانگرده و کرده تغذیه هاگل وگرده شهد از هاآن بالغ افراد چنینهم ،گردندمی محسوب آفات بیولوژیک

دو  به متعلق جنس هشت از گونه ده گرفت، انجام لرستان استان بروجرد شهرستان در ۱۳۹۴و۱۳۹۳ هایسال در که هاییبردارینمونه طی

 مورد و مقایسه سیبری، شناسیجانور موزه از بارکالف پروفسور توسط دیتأیی هاینمونه با شده شناسایی هاینمونه گردید. آوریجمع زیرخانواده

 Callicerae aenea, Syritta pipiens, Sphaerophoria scripta , Eupeodes corollae ,Scaevaاز: عبارتند که گرفتند قرار تأیید

albomaculata, Episyrphus balteatus, Eupeodes latilunulatus*, Eupeodes latifasciatus*, Chrysotoxum intermedium 

Paragus tibialis,. 

 .شوندمی گزارش لرستان استان از بار اولین برای اندشده مشخص ستاره با که هایینمونه *

 

 لرستان بروجرد، ، Syrphinae ،Latifasciatus ،Latilunulatus کلمات کلیدی:

 sp2191@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 قدمهم
 ها در بین حشرات استهرترین راسته دوباالن یکی از بزرگ       

های توصیف شده برای این راسته در سطح آید و گونهشمار میبه

 ۳٦٠باالن با هزار گونه است. این راسته پس از قاب ۱2٠جهان حدود 

 گیردهزار گونه در رتبه سوم قرار می ۱۷٠کداران با پولبال هزار گونه و

Wehner) ،۱992(. 

های مفید راسته دوباالن است. ز خانوادهخانواده سیرفیده یکی ا       

های این خانواده شبیه به زنبورهای عسل، تعداد زیادی از مگس

. تنوّع (Speight ،2٠٠8باشند )زنبورهای زرد یا  زنبورهای مخملی می

ها توجّه بسیاری از چنین تنوّع رفتار زیستی آنرنگ و اندازه و هم

و اغلب اعضای این خانواده الر. محققین را به خود جلب کرده است

 سزایی درکنترل بیولوژیک آفات کشاورزی هشکارگر بوده و نقش ب

ها های گل بالغ از شهد و گرده گلکنند. مگسها ایفا میویژه شتّههب

 های مهم گیاهان گلدار محسوب افشانتغذیه کرده و جزء گرده

دیدگاه اقتصادی  شوند. با توجّه به اهمیّت فراوانی که این حشرات ازمی

زایی دارند، مطالعات بسیاری توسّط محققین کشورهای و بیماری

ها صورت شناسی و بیوسیستماتیک آنمختلف در در مورد زیست

و همکاران  Speight مطالعاتتوان به از آن جمله می که گرفته است

(؛ ۱98۱)  Gilbert(؛۱988) Peck (؛۱988) Bei – Bienko (؛2٠٠٦)

Bagachanova (۱98؛ ٠)Tampson وRothery  (۱98؛ ٠)Borror و 

White (۱9۷؛٠)Vockeroth  (۱9٦9 ؛)Coe (۱95۳) وSack  (۱9۳2) 

صورت هباشاره نمود این درحالی است که مطالعات انجام شده در ایران 

توان به مطالعه گیالسیان ، از آن جمله میباشدو پراکنده می محدود

 ( و معرّفی۱۳8۱ت گونه، صادقی )هش ( از همدان و معرّفی۱۳8۱)

 ها،جنس کلید شناسایی و تهیّه حومه و مشهد هایسیرفیده فون

 در خانواده سیرفیده فونستیک بررسی (،۱۳8٦راد )و پاشایی نجفی

گونه جدید از ایران،  ٦شرقی و معرّفی آذربایجان بامیاندو شهرستان

 ،ید برای ایران(، معرّفی یک رکورد جد۱۳8٦راد )پوررّبی و پاشایی

شهرستان  های گل دربررسی فون مگس( ۱۳۷9و قرالی ) زادهلطفعلی

(، بررسی ۱۳8۷نامقی )و صادقی شرقی، حسینیآذربایجاناستان مرند 

کشاورزی شهرستان  هاینظام بوم در سیرفیده خانواده هایگونه تنوّع

از  جدید گونه (، معرّفی سه۱۳89راد )پاشایی و احمدیان ،نیشابور

راد ندرلو و پاشایی، های دماوند و فیروزکوهاز شهرستان گل هایمگس

 ،(۱۳89راد )اشرفی و پاشایی ،شرقی استان زنجان( از نیمه۱۳89)

راد توکّلی و پاشایی ،و حومه ارومیه شهرستان گل هایمگس فون بررسی

رشیدی و  ،آباد استان کرمان( از شهرستان جیرفت و عنبر۱۳94)

های گل در شهرستان بم ( بررسی فونستیک مگس۱۳94اد )رپاشایی

تحقیق حاضر در راستای تکمیل فون  .اشاره نموداستان کرمان 

 گرفت.انجام شهرستان بروجرد، استان لرستان  در های گل ایرانمگس

 

 هامواد و روش
متری از سطح دریا و در  ۱٦2٠شهرستان بروجرد در ارتفاع        

درجه شرقی قرار گرفته است. در مطالعه  48/8 درجه شمالی و ۳۳/9

براساس شرایط اکولوژیک متفاوت، به ده حاضر این شهرستان را 

 ،کفشگران ،مدرس ،جعفری، های بهارستانایستگاه مطالعاتی به نام

تقسیم  متری بسیج 45 و تختی ،اسالم آباد ،گلدشت ،یادبود ،فاطمی

صورت تصادفی یا هری بگیکمک تور حشرهه برداری بکرده و نمونه

ها تا نزدیکی غروب ظهر از و بعد ۱۱گلچین از اوایل صبح تا ساعت 

تابستان و پاییز  ،در فصول بهار ،دوره در هر ایستگاه ۳و در طی آفتاب 

زینتی مانند گل  گیاهان روی از هانمونه آوریجمعصورت گرفت. 

 موجود هرز هایعلف ، سیب، هلو درختان ،رزیاس جعفری، بنفشه، 

گرفت.  قابل کشت انجامهای غیرها و زمینباغ و مزارع ها،پارك در

مقیاس طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا برای هر کدام 

 ارائه گردیده است. ۱ های مطالعاتی در جدولاز ایستگاه

 
 های مطالعاتی: مقیاس جغرافیایی ایستگاه1جدول 

      

وسیله استات هه شدن بآوری شده پس از کشتهای جمعنمونه       

یستماتیک جانوری دانشگاه شهید آزمایشگاه بیوس دراتیل و اتاله شدن 

 Van )Veenو کلیدهای شناسایی پاستریومیکروسکو کمک هب ،بهشتی

های نمونه گرفتند. قرار شناسایی مورد) ۱99٦(  Falkو  Stubbsو )2٠٠4

ط پروفسور بارکالف از موزه های مورد تأیید توسشناسایی شده با نمونه

 د.شناسی سیبری، مقایسه و تأیید گردیدنجانور

 طول جغرافیایی یعرض جغرافیای ایستگاه ردیف
ارتفاع از سطح 

 )متر( دریا

 ۱5۷٠ 484554.۱۷4 ۳۳5۳44.۱22 جعفری ۱

 ۱5۷۷ 484425.٦59 ۳۳5425.٦59 یادبود 2

 ۱5٦5 484554.۱۷4 ۳۳5۳44.۱22 فاطمی ۳

 ۱5۷۱ 48442٠.5٦8 ۳۳544.892 تختی 4

 ۱٦٠۱ 484۱55.٦۳5 ۳۳5422.۷۷۳ گلدشت 5

 ۱8٠5 48۳829.٠۱8 ۳4٠59.۳9 کفشگران ٦

 ۱58۳ 484555.4٠2 ۳۳54۱۳.٦54 متری بسیج45 ۷

 ۱٦٠۳ 484۷2.454 ۳۳5۳52.٠92 اسالم آباد 8

 ۱55۷ 484452.۳۷2 ۳۳5۳2۱.۷۳۱ بهارستان 9

 ۱5٦5 48448.9٠۷ ۳۳54٠.842 مدرس ۱٠
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  نتایج

زیرخانواده مورد  2جنس و  8گونه از  ۱٠در تحقیق حاضر        

 :باشندشرح زیر میشناسایی قرار گرفتند که به

 Eristalinaeزیرخانواده 

  Callicera aenea (Fabricus, 1777) گونه

 کشیده هاشاخک سوم بند سیاه، شاخک :کامل حشره مشخصات      

 موهای با متااسترنوم زرد، موهای با سینه یهاکناره د،بلن آریستای با

طول  ،تیره جلویی پاهای پنجه از نیمی حداقل سیاه، پاها ران ،زرد

 .(۱برّاق )شکل و سیاه رنگ به شکم ،مترمیلی ۱٠-5/۱2 هابال
 

 
 C. aenea : گونه1شکل

(a  رو به رو از سر (b باال نمای از سر (c بال (d پشتی نمای از شکم 
 

 .گردید آوریجمع جعفری ایستگاه از گونه این

 Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) گونه 

 صورت ،باریک بدن متر،میلی ۷-8 اندازه: کامل حشره مشخصات      

 ،گردآلود و خاکستری سینه در پهلوها ،برآمدگی بدون و مقعّر تیره

 خیلی شکل دندانی هایزائده با همراه زیری سطح از عقبی پاهای ران

 و کشیده باریک، شکم ،شکل کمانی عقبی پاهای ساق ضخیم،

 خاکستری یا نارنجی لکّه جفت یک با ۳و  2 شکل، ترژیت مخروطی

 .(2ترژیت )شکل به متّصل رنگکم حاشیه یک با 2 ترژیت رنگ،

 

 
 S. pipiens: گونه 2شکل

(a  پشتی نمای از بدن (b باال نمای از سر (c نر جنسی جنس اندام پیش (d پا 
 

 گردید. آوریجمع هاایستگاه تمام از گونه این

 Syrphinaeزیرخانواده  

 Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) گونه 

ای کشیده متر، گونهمیلی 9-۱2اندازه  مشخصات حشره کامل:       

ه، صورت باریک، جنس نر بلندتر از جنس ماده، چشم ها فاقد لکو 

های سینه با عالئم زرد ها فشرده، کنارهد سوم شاخکرنگ، بنزرد کم

 و نرسیده به ترژیت 4ها تا نیمه ترژیت ها شفاف، نوك بالروشن، بال

متر، پاها زرد رنگ، سطح پشتی و شکمی میلی 5-۷ها ، طول بال5

ران پاهای عقبی فاقد مو، شکم طویل و اندام تناسلی نر گسترش یافته 

 .(۳های پهن )شکلبا لبه
 

 
 S. scriptaگونه  :3شکل 

(a  بدن از نمای پشتیb سینه از نمای باال )c سر از نمای باال )d اندام تناسلی جنس )

 از نمای جانبی نر
 

 آوری گردید.جز تختی و مدرس جمعهها بگونه از تمام ایستگاه این
 

 Episyrphus balteatus (Degeer, 1776)گونه 

متر، بدن کشیده، میلی ۱٠اندازه حدود  :کامل حشره مشخصات       

ها سوم شاخک ه، بندای بدون مو و لکقهوهها رنگ، چشمزرد کم صورت

رنگ همراه با ای کمهای سینه با عالئم قهوهفشرده، سینه برّاق، کناره

 ٦-25/۱٠ها ها شفاف، طول بالموهای روشن، متااسترنوم مودار، بال

با  4و ۳ترژیت  ای.نگ، اسکوتلوم قهوهن پاها زرد کمرمتر، رامیلی

  .(4باندهای دوبل سیاه و نارنجی )شکل
 

 
 E. balteatusگونه  :4شکل

a پشتی  نمای( بدن ازbسر و صورت از رو به رو ) 
 

 آوری گردید.جز تختی و کفشگران جمعهها باین گونه از تمام ایستگاه
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 Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) گونه 

متر، زاویه بین میلی ۷-۱٠اندازه  مشخصات حشره کامل:       

درجه، صورت زرد با نوار  9٠های مرکب در جنس نر بیش از چشم

ها ، شاخکKnobمیانی سیاه رنگ امتداد یافته از حاشیه دهان تا باالی 

 تا 5/2 هاسینه سیاه در پهلوها زرد، متااسترنوم مودار، طول بال ،سیاه

 تر، ران پاهای جلویی و میانی در یک چهارم قاعده سیاه،ممیلی 25/8

اسکوتلوم زرد با  ،بقیّه زرد، ران پاهای عقبی زرد و در رأس نارنجی

های ترژیت و مادّه متفاوت، نر روی شکم در مگس طرح ،رنگ زرد موهای

، های چهارگوش امتداد یافته تا حاشیه جانبیهدر جنس نر با لک 4 و ۳

های زرد و هاللی شکل امتداد یافته جنس ماده با لکهدر  4و ۳ترژیت 

 .(5تا حاشیه شکم )شکل
 

 
 E. corollae گونه: 5شکل 

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

 آوری گردید.ها جمعاین گونه از تمام ایستگاه
 

 Scaeva albomaculata (Macquart, 1842)  گونه

 بتا  هایی نسمتر، گونهمیلی ۱٠-۱5اندازه  امل:حشره ک مشخصات       

  4R+5رگبال  ،بند سوم شاخک فشرده بزرگ با پیشانی توسعه یافته،

مقدار زیاد کاهش ها بهها نسبتا  خمیده، میکروتریشیا در بالدر بال

  .(٦با نوارهای اریب )شکل 4و ۳های شکم با ترژیت ،یافته
 

 
 S. albomaculata گونه :6شکل

a )بدن از نمای پشتی بدن b)  نمای جانبی سر و صورت ازc)  سر و صورت از رو

 ( شکم از نمای پشتیf سینه از نمای پشتی( e هابال و رگبال (d به رو

 آوری گردید.های جعفری و فاطمی جمعاین گونه از ایستگاه

 Chrysotoxum intermedium (Meigen, 1822)گونه 

متر، صورت زرد میلی ۱٠-۱4اندازه  مشخصات حشره کامل:       

ها بلند و مستقیم در جلوی سر، طول با نوار سیاه میانی، شاخک

قفسه  ،2و۱ها بلندتر از بند ها بلندتر از سر، بند سوم شاخکشاخک

تا  ۱٠ها ها با نوارهای زرد رنگ کامل یا ناقص، طول بالسینه در پهلو

ای رنگ، ها قهوهدار، حاشیه جلویی باللوپ 4R+5 متر، رگبالمیلی ۱2

شکم تقریبا  کروی سیاه رنگ با نوارهای زرد کمانی  ،پاها زرد تا نارنجی

 .(۷شکل )شکل
  

 
 

  
 C. intermedium: گونه 7شکل                                     

a)بدن از نمای پشتی b جانبی( سر از نمای c )و صورت از باال سر d ) بالe شکم از )

 نمای پشتی
  

 .آوری گردیدمتری بسیج جمع 45های جعفری و این گونه از ایستگاه
 

Eupeodes latilunulatus (Collin, 1931)   گونه 

متر، صورت میلی ۷-۱٠: اندازه حدود مشخصات حشره کامل       

ها بدون رده، چشمها فشزرد رنگ با نوار میانی سیاه، بند سوم شاخک

ها تر، طول بالدرجه یا بیش 9٠ها جنس نر زاویه بین چشم درمو، 

با انحنای مالیم، آلوال کامال  پوشیده  4R+5متر، رگبال میلی 8/۷-5/5

های شکم هاللی شکل معموال  چهارگوش و از میکروتریشیا، ترژیت

دهای ه با باندر جنس ماد 4و  ۳ط میانی، ترژیت اغلب متّصل در خ

 .(8طبیعی، اندام تناسلی در جنس نر کوچک )شکل
 

 
 E. latilunulatus: 8شکل

aسر و صورت از رو به رو ) b سر از نمای باال )cها ( بال و رگبالdشکم از نمای پشتی ) 

 

 آوری گردید.ها جمعاز تمام ایستگاهه این گون

 

a

b c d

e

ff

f
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 Eupeodes latifasciatus (Macquart ٫(1829 گونه 

ها بند سوم شاخکمتر، میلی 9اندازه  مشخصات حشره کامل:     

متر، آلوال شبیه میلی 5/٦-5/8ها طول بال ،رنگصورت زرد کم ،فشرده

با  4و۳از میکروتریشیا، ترژیت و پوشیده  E. latilunulatusبه گونه 

های زرد و چهار گوش امتداد یافته تا حاشیه شکم اندام تناسلی هلک

 .(9کلجنس نر کوچک )ش
 

 

 
 E. latifasciatus : گونه9شکل

a بدن از نمای پشتی)b صورت و پاها از رو به رو )cبال ) 

 

 آوری گردید.این گونه  از ایستگاه مدرس جمع
 

 Paragus tibialis (Fallen, 1817) گونه

های مرکب سیاه، چشم ،اندازه کوچک مشخصات حشره کامل:       

اندازه ها کشیده و بلند و هموم شاخکرنگ، بند سزرد کم صورت

انتهای شکم  ،اسکوتلوم سیاه ،پنجه پاها نارنجی ،سینه سیاه ،آریستا

تر از نصف قرمز رنگ، پیش اندام جنسی جنس نر متورّم و بزرگ

 .(۱٠)شکل 4استرنیت 
 

 
P. tibialis گونه: 10شکل  

aسر از نمای جانبی )، bشکم از نمای پشتی )،c جنسی جنس نر ( پیش اندام 
 

 .آوری گردیداین گونه از ایستگاه جعفری جمع

 

 بحث
زیرخانواده مورد  2جنس و  8گونه از  ۱٠در مطالعه حاضر        

متعلق به جنس  C. aeneaاز این بین گونه های  شناسایی قرار گرفتند

Calliceraa، گونه S. pipiens  متعلق به جنسSyritta  هر دو از زیر

به جنس  متعلق S. scripta گونه و Eristalinae خانواده

Sphaerophoria  گونهS. albomaculata  متعلق به جنسScaeva 

 .E هایگونه Episyrphusمتعلق به جنس  E. balteatusگونه 

corollae, E. latifasciatus  وE. latilunulatus ،iv   هر دو متعلق به

 متعلق به C. intermediumگونه  Eupeodesجنس 

از  Paragusمتعلق به جنس  P. tibialisو گونه  Chrysotoxumجنس

های . در مطالعاتی که طی سالقرار داشتند Syrphinaeزیر خانواده 

ها از نواحی گذشته در نقاط مختلف ایران صورت گرفت وجود این گونه

ها با شرایط اکولوزیک مختلف، بیانگر توان سازگاری زیاد این گونه

راد توان به گزارشات مهرابی و پاشاییاز آن جمله میمتفاوت دارد 

 ،متر ۱۱۷٠( از استان سمنان با آب و هوای کویری و ارتفاع ۱۳85)

شرقی ایران با آب و هوای گرم و از نواحی شمال ،(۱۳8۷قهاری)

( هر ۱۳9٠راد )ملهونی و پاشایی ،(۱۳89راد )ندرلو و پاشایی ،خشک

 ۱٦٦۳وای سرد و کوهستانی و ارتفاع دو از استان زنجان با آب و ه

( از شهرستان ارومیه و حومه با آب و ۱۳89راد )اشرفی و پاشایی ،متر

 رادرشیدی و پاشایی ،متر ۱۳۳2هوای معتدل و کوهستانی و ارتفاع 

از  ۱۳94هر دو در سال  ،( ۱۳94) رادتوکلی و پاشایی ( و۱۳94)

متر نسبت به سطح  ۱۷5٦استان کرمان با آب و هوای کویری و ارتفاع 

 .E و  E. latilunulatusهایدر مطالعه حاضر گونه دریا اشاره نمود.

latifasciatus با توجه به آب شوند برای اوّلین بار از استان گزارش می

ها با و هوای سرد و کوهستانی شهرستان بروجرد و مقایسه این گونه

ملهونی و  و (۱۳89راد )گزارشات قبلی که توسط اشرفی و پاشایی

تواند بیانگر سازگار بودن این می ( صورت گرفت۱۳9٠راد )پاشایی

گیری کرد توان چنین نتیجهها با آب و هوای سرد باشد. لذا میگونه

های گل سازگار با تمامی شرایط اکولوزیک های مگستر گونهکه بیش

 باشند.ها میو میزبان
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