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  چکیده

باالي  کاراییو خاطر اهمیتبه Syrphinae  (Dip.Syrphidae) گل زیرخانوادههايمگس فونستیکی مطالعه
تا  1388هاي طی سال ،کشاورزي پایدار در نظر گرفتن اصولمدیریت تلفیقی آفات وهاي در برنامه هااز آن استفاده

متعلق و سه قبیله هفده گونه از ده جنس تعداد در این مطالعه، . انجام شدشرقی استان آذربایجانمنطقه کندوان در   1390
 گونهها و در بین آن بودهها براي منطقه مورد بررسی جدید تمامی گونه. و شناسایی گردید آوريبه این زیرخانواده جمع

Leucozona lucorum Linnaeus 1758 هاي شناسایی شده تفکیک جنس کلید .شودبراي اولین بار از ایران گزارش می
  . استجنس جدید براي فون کشور ارائه شده هایی ازو عکس

  
  هاي گلمگس ،کندوانفون،  شرقی،استان آذربایجان ،ایران :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Considering of the importance and function of flower flies of the Syrphinae subfamily in the 

integrated pest management and sustainable agriculture, their identification were conducted in 

Kendovan region in East Azerbaijan province during 2009- 2011. In a total, seventeen species 

belonging to ten genera and three tribes were verified which all of them are as new records for the 

study area and Leucozona lucorum Linnaeus 1758 is newly reported for the insect fauna of Iran. 

Identification key to studied genera and photos of the new record genus are provided.\ 
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 مقدمه

 هايخانواده ترینبزرگاز  یکی 1گل هايمگس
جنس و بیش  200که تعداد  دنشودوباالن محسوب می

ها در سرتاسر دنیا شناسایی شدهگونه از آن 6000از 
-افراد بالغ این خانواده داراي ویژگی منحصر به .است

هاي در حد فاصل رگبال2کاذبرگبال نام فردي به
در  غالبا ، و چوناست )M1+2( و میانی )R4+5( شعاعی

گل هايزنند، آنها را مگسهاي گل پرسه میاطراف بوته
ها از دو هفته تا بیش از زیستی آنطول چرخۀ. نامندمی

 در حالی و این انجامدطول میسال بر حسب گونه به 5
سیرفیدهاي بالغ فقط چند روز  برخی طول عمرکه  است

ناحیه   Syrphinaeواده درزیرخان .می باشدتا چند هفته 
مو و سر تا حدودي به سمت عقب کامال بی 3هاشانه

                                                           
1Flower flies 
2 Sporius vein 
3Humeri 

 پوشاندمیها را ناحیه شانه قسمتیکشیده شده و تا 
)Stubbs and Falk, 2002 .(هاي این اکثر مگس

ها و در هر جایی که گل بوده افشانزیرخانواده گرده
ف هاي مختلالروهاي گونه. کنندمیوجود دارند، فعالیت 

 Syrphusهاي ویژه جنسبه Syrphiniدر  قبیله 
،Eupeodes وEpisyrphus ترین بعنوان یکی از مهم

ها و دیگر آفات در کشاورزي محسوب شکارگران شته
شوند و بنابراین نقش مهمی را در کنترل بیولژیک می

خوار ظرفیت شته هاي گلمگس. کنندآفات ایفا می
و  هآوردکنترل در غیرعادي تولید مثل شته را تحت

بعنوان یک راهبرد کنترل بیولژیک به کشاورزان و 
   ).1382صادقی( کنندباغداران کمک می

- یافته روي شناسایی گونه نجامهاي ابررسی    

هاي این زیرخانواده در ایران، نشانگر این واقعیت است 
به چند منطقه محدود بوده و هنوز  ،مطالعاتاین که 

- اندنگرفته کشور مورد بررسی قرار بسیاري از مناطق
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صد گونه متعلق به این  حدودکنون تا کهطوريبه 
مدرس ( زیرخانواده از ایران گزارش شده است

  ؛1381،دستهگل ؛1377 ،زاده خیابانمحمدگل ؛1373،اول
 1381Dusti and Hayat, 2006; Gharali ،معتمدي نیا

2000 and 2002; ، Khaghani nia et al., 2010 ;a 

and b،nia and Bashiri, 2011  Khaghani nia et 

al., 2011; Khaghani(.  
- مگسهدف از تحقیق حاضر، مطالعه فونستیک 

طر اهمیت خابه Syrphinaeزیرخانواده هاي گل 
عنوان یکی از عوامل بهها از آن استفاده کارایی بااليو

و هاي مدیریت تلفیقی آفات در برنامه کنترل بیولژیکی
استان آذربایجان  در منطقه کندوانکشاورزي پایدار 

هاي اینکه در برنامهبا توجه به امروزه  .باشدمی شرقی
مدیریت تلفیقی آفات تاکید بر استفاده کمتر از سموم 

عوامل کنترل  شناساییلذا در راستاي ، باشدکش میآفت
هاي بهبود برنامهگامی در جهت  امید استک،بیولوژی

   .برداشته شود شته ها مخصوصا اتکنترلی آف
  

  هامواد و روش
-استان آذربایجان شرق نطقه کندوان در جنوبم

هاي جنوبی دامنهاین منطقه در . استشرقی واقع شده
کوه سهند، در فاصله رشته هايقلهکوه سلطان، یکی از 

ارتفاع این منطقه  .کیلومتري شهر تبریز قرار دارد 5/35
متر متغیر است و  3110تا  1860ز سطح آزاد دریا ااز 

 42/609181المللی با طول بین جغرافیایی مختصاتدر 
تا  42/4177170شرقی و با عرض  55/617583تا 
-این منطقه داراي چمن. شمالی جاي دارد 80/4183938

، 2، چتریان1هاي مرکبانزارهاي انبوه از گیاهان خانواده
مورد مطالعه طی حشرات کامل . .است 4هاو آالله 3قوالت
منطقه مختلف مرتعی، باغی و  15از  90تا  88هاي سال
. آوري شدندگیري جمعزار بوسیله تور حشرهچمن

                                                           
1 Astraceae 
2 Apiaceae 
3Fabaceae 
4 Ranunculaceae  

شدن در شیشه سیانور، بالفاصله ها پس از کشتهنمونه
-هایی در آزمایشگاه قرار دادهاتاله شده و درون جعبه

ها، از مشخصات ظاهري براي شناسایی نمونه. شدند
سینه، بال، خصوصیات شاخک، پا و نظیر سر، قفس بدن
خارجی جنس نر استفاده گردید و بدین تناسلیاندام

 Stubs andمنظور از کلیدهاي شناسایی معتبر مثل 

Falk (200)  ،Speight (2008)  وBei- beinko 

شده در هاي شناساییگونه. استفاده گردید (1988)
دانشگاه تبریز شناسی دانشکده کشاورزي موزه حشره
  .شوندنگهداري می

  
  نتایج 

 دهتعداد هفده گونه متعلق به  در این مطالعه
در منطقه  Syrphinaeزیرخانواده  از و سه قبیله جنس

شرح به و آوريجمع شرقیاستان آذربایجانکندوان 
ها براي تمامی گونهکه  گرفتند زیر مورد شناسایی قرار
براي فون ایران  گونهیک جنسمنطقه مورد مطالعه و

  .استگردیدهکه با عالمت ستاره مشخص  باشدجدید می
  
    Bacchini  قبیله -الف

رنگ بوده و بر در افراد این قبیله سپرچه سیاه
ونگارهایی به رنگ زرد، نارنجی و نقش ،روي شکم

و  داشتهاین قبیله چهار جنس . دنخاکستري وجود دار
هاي گل که گرده هاییدر مکان هاآني هابیشتر گونه

هاي از این قبیله گونه. کنندزندگی می ،است فراوان
Melanostoma mellinum Linnaeus 1758،M. 

scalare  Fabricius 1794 ،Platycheirus 

albimanus Fabricius 1781 ،P. scutatus Meigen 

  Spazigaster ambulans Fabricius 1798 و 1822
  ).Bei- Beinko, 1988(شناسایی شدند 
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  برداري در منطقه کندوانهاي نمونهاي از مکانعکس ماهواره -1شکل 

  
  Paraginiقبیله  -ب

افراد این قبیله از نظر اندازه نسبتا کوچک هستند 
و اکثرا با بدن سیاه، پاهاي نارنجی و صورت مایل به 

-ی و چمنبیشتر در مناطق مرتع. شوندزرد شناخته می
 Paragusاز این قبیله گونه . شوندزارها دیده می

bicolor Fabricius 1794شناسایی شد ، )Speight, 
2008.(  

  
  Syrphiniقبیله  -پ

هاي زیرخانواده از بزرگتربن قبیله یکی این قبیله
Syrphinae افراد این  .باشدمیبیست جنس  با حدود

اکثرا به  و شکم  بوده قبیله داراي بدن نسبتا بزرگ
- می مشخص و باندهاي هالکه هاي زرد و سیاه بارنگ
هاي از شکارگران مهم شتهافراد این قبیله  اکثر .دنباش

بر  همچنین. روندبه شمار میدرختان میوه و باغات 
 Stubbs(دهند میافشانی انجام عمل گردهنیزها لروي گ

 and Falk 2002.(  
  :شامل  زیرهاي از این قبیله گونه

Chrysotoxum cautum Harris 1776 ،C. 
elegans Loew 1841 ، C. festivum  Linnaeus 

1758 C.vernale Loew 1841 ،Episyrphus 
balteatus Degeer 1776، Eupeodes corolla 

Fabricius 1794 E. luniger Meigen 
1822،Linnaeus 1758  Leucozona lucorum* ، 

Sphaerophoria scripta Linnaeus 1758 ، 
Syrphus ribesii Linnaeus 1758 و S. vitripennis 

 Meigen 1822 شناسایی شدند.  
-جمع Syrphinaeهاي زیرخانواده کلید شناسایی جنس

  :باشدر این تحقیق به شرح زیر میشده دآوري
 خیلیاندازه بدن ، داراي فشردگیسومین بند شاخک -1

  Paragus................................................................ کوچک
، اندازه بدن سومین بند شاخک کامال کشیده ودراز

  2................................................................... بزرگ و حجیم
  Chrysotoxum................ از سربیشتر شاخک  طول-2

   3.................................................. از سر کمتر طول شاخک
قاشقک بالی در سطح پشتی داراي موهاي کشیده و -3

  Syrphus......................................................................دراز
قاشقک بالی در سطح پشتی فاقد موهاي کشیده و 

  4......................................................................................دراز
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وجود نوارهاي باریک سیاه روي ترژیت سوم و -4
    Epysyrphus...........................................................چهارم 

  5... فوق مشخصاتقد ترژیت سوم و چهارم فا -
تر باندهاي عریض ترژیت دوم باتیره،  تیگما کامالاس-5

  Leucozona............................. ژیت سوم و چهارمتراز 
استیگما نسبتا روشن و شفاف، ترژیت دوم  -

  6..........................................................فاقد مشخصات فوق
پنجم کامال سیاه و اي ترژیت سوم تا موهاي حاشیه-6

  Eupeodes....................................................................تیره
اي ترژیت سوم تا پنجم روشن موهاي حاشیه -

  7............................................................و یا سیاه و روشن
اي رنگ روشن، بندهها به، بالی کامال باریکیهاگونه-7

 Sphaerophoria......................... شکم یکنواخت و دراز

تر، ها تیره، بالهایی با باریک شدگی کمترگونه -
    8...................................................... تربندهاي شکم فشرده

تر از بندهاي سوم بند دوم شکم بسیار باریک-8
 Spazigaster..................... پروش کامال وچهارم،آریستا

واخت و نسبتا فشرده، تمامی بندهاي شکم یکن -
  9............................................... آریستا فاقد موهاي پروش

ساق و پنجه پاهاي جلویی باریک، شکم حداقل در دو -9
  Melanostoma.......................نارنجی هايلکهبند داراي 
ساق و پنجه پاهاي جلویی کامال صاف و  -

 هاترژیترنجی یا زرد روي هاي ناتخت، وجود لکه
......................................................................Platycheirus  

  
آوري ، گیاهان میزبان ومحل جمعشکل شناسیخصوصیات 

  مورد مطالعه هايگونه
  Chrysotoxum   (Meigen,1803)جنس - 1

  Chrysotoxum cautum (Harris, 1776(گونه 
حاشیه کناري بندهاي شکم زرد و سیاه،  :ناسیشکل ش
رنگ نارنجی یا زرد روشن، هاي جلویی بال بهقسمت

بند اول  طول ها،وجود موهاي متراکم روي چشم
   شاخک دوسوم بند دوم، ژنیتالیا در نرها کشیده

)Bei- Beinko, 1988(.  

هاي الروهاي این گونه بیشتر در بین گل :گیاهان میزبان
 و Cornus، Crataegus،Euphorbiaاهی گی هايجنس

Geranium   کنند زندگی می)Speight,  2010.(  
  ).1389دو نر و یک ماده، سال (کندوان : آوريمحل جمع
 انگلستان، ولز، ایرلند، کشورهاي جنوب اروپا: پراکنش
  .)Speight,  2010( و ایران 
   

 Chrysotoxum elegans (Loew, 1841)گونه 

حاشیه کناري بندهاي شکم زرد و سیاه،  :شکل شناسی 
هاي جلویی بال به رنگ نارنجی یا زرد روشن، قسمت

ها، بند اول شاخک وجود موهاي متراکم روي چشم
رنگ دوسوم بند دوم، ژنیتالیا کوچک، وجود نوار سیاه

و پیوستگی آن تا حاشیه  دومترژیت در قسمت جلویی 
  ).Bei- Beinko, 1988( کناري

-الروهاي این گونه بیشتر در بین گل: میزبان گیاهان    

 وPimpinella، Origanum  گیاهیهاي جنس هاي

Ranunculus   کنندزندگی می )Stubbs  and Falk, 

2002.(  
  ).1389یک نر و یک ماده، سال (کندوان  :آوريمحل جمع
اروپاي مرکزي وجنوبی، روسیه، ترکیه  و  :پراکنش
  )Speight,  2010( ایران

  
 Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758)ونه گ

حاشیه کناري بندهاي شکم کامال  :شکل شناسی
وجود یک نوار باریک نارتجی،  یاسیاه، رنگ پاها زرد 

شکم با . سومو  دومرنگ در قسمت ابتدایی ران سیاه
 ,Bei- Beinko( باندهاي باریک مشخص و خمیده

1988.(  
ه بیشتر در بین الروهاي این گون :گیاهان میزبان

 Ranunculus،Rosa ، Rubus گیاهی هايجنسهاي گل

 ,Stubbs  and Falk( کنندزندگی می   Sambucusو 

2002.(  
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ماده،  چهارنر و  دو(کندوان  :آوريمحل جمع
  ).1390سال 

، ترکیه  آفریقا، اروپا، ایرلند، روسیه، ژاپن :پراکنش
  )Speight,  2010( و ایران

  
 Chrysotoxum vernale (Loew, 1841)گونه 

حاشیه کناري بندهاي شکم کامال  :شکل شناسی
 پهنسیاه، رنگ پاها زرد و نارتجی، وجود یک نوار 

شکم با باندهاي . 3و  2رنگ در قسمت ابتدایی ران سیاه
   ).Stubbs  and Falk, 2002( صافو  مستقیمباریک 

الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان
 ،white umbellifers یگیاههاي جنساي هگل

Caltha, Crataegus، Euphorbia و 

Helianthemum  کنندزندگی می )Stubbs  and Falk, 

2002.(  
ماده، سال  سهو سه نر(کندوان  :آوريمحل جمع

1390.(  
 اروپا، ایرلند، انگلستان، هند و ایران :پراکنش

)Speight,  2010(  
  

 Matsumura et Adachi, 1917)( جنس - 2
Episyrphus  

  Episyrphus balteatus ( Degeer, 1776)گونه 
متر، میلی 8 -12بدن به طول : شکل شناسی

، قفس سینه صورت باریک و زرد با برآمدگی میانی
زرد رنگ، شاخک نوار خاکستري کم سهسیاه و داراي 

و در نیمه باالیی  بند سوم کمی تیره، آریستا سیاه و
   ).Stubbs  and Falk, 2002( كداراي کر

الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان
 ،Crataegus، Euphorbia  یهگیاهاي جنسهاي گل

Arbutus unedo,  و Viburnum  کنندزندگی می 
)Speight,  2010(  

ماده،  دوازده نر و ده(کندوان  :آوريمحل جمع
  ).1390سال 

 ، ایرلند،ترانهکشورهاي حوزه دریاي مدی :پراکنش
  )Speight,  2010( هند و ایران جزایر ایسلند، ژاپن،

  
  Eupeodes  (Fabricius, 1794)جنس -3

 Eupeodes corolla (Fabricius, 1794)گونه 

 متر،میلی 7 - 10بدن به طول  :شکل شناسی
در نیمه و صورت زرد با نوار میانی سیاه، شاخک سیاه 

و در طرفین مایل به پایینی نارنجی، سینه سیاه براق 
 5 - 8بال به طول زرد، سپرچه زرد و با موهاي زرد، 

  ).Stubbs  and Falk 2002( مترمیلی
الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان

 millefolium، Campanula  یگیاههاي جنسهاي گل

rapunculoides،  Chrysanthemumو Cirsium  
  ).Stubbs  and Falk, 2002(کنند زندگی می

ماده،  ششنر و  سیزده(کندوان  :آوريمحل جمع
  ).1390سال 

و  چین ، ژاپن،آفریقا، اروپا، صربستان :پراکنش
  )Speight,  2010( ایران

  
 Eupeodes luniger (Meigen, 1822)گونه 

، بند مترمیلی 8 -11بدن به طول  :شکل شناسی
 - 10ول بال به ط از دو بند دیگر، تر سوم شاخک بزرگ

متر، پیشانی ماده در یک سوم پشتی داراي یک میلی 6
 Stubbs and( به سمت جلو باریک Yبه شکل لکه سیاه 

Falk, 2002.(       
الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان

 ، Malus ،Polygonum یگیاههاي جنسهاي گل

Prunus و  Ranunculus  کنندزندگی می )Bei- 

Beinko, 1988.(  
سیزده نر و شش ماده، (کندوان  :آوريمحل جمع

  ).1390سال 
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روسیه، ایرلند ، هند و  آفریقا، اروپا، :پراکنش
  )Speight,  2010( ایران

 leucozona* (Linnaeus, 1758)جنس -4

 Leucozona lucorum *(Linnaeus, 1758(گونه 

ها با موهاي انبوه مشخص به چشم :شکل شناسی
بال و قسمت  يرنگ تیره و خاکستري، سلول استیگما

سپرچه زردرنگ، حاشیه  ابري یا تیره،پایینی آن کامال 
- میلی  7.75 -10بال به طول کناري صورت زردرنگ، 

زرد روشن ، وجود یا  سفید به رنگ 2ترژیت متر، 

 2-4در حاشیه کناري ترژیت  سفید روشن موهاي بلند
)Stubbs and Falk, 2002.(   

الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان
 white umbellifers ، Acerگیاهی هايجنسهاي گل

pseudoplatanus،  Centaureaو Cirsium   زندگی
  )Speight,  2010(کنند می

  ).1390ماده، سال  دو(کندوان  :آوريمحل جمع
آمریکاي  ي مرکزي،اروپا ،ایرلنداسپانیا،  :پراکنش
  )Speight,  2010( و ایران شمالی، ژاپن

  
  

  .)اصلی( لبا) جنس ماده از سطح پهلویی، ج) جنس ماده از سطح پشتی، ب) ، الفlucorum  Leucozona گونه  -2شکل
  
  Melanostoma (Schiner, 1860)جنس  - 5

  Melanostoma mellinum (Linnaeus 1758)گونه 
متر، بند میلی 5 -7به طول بدن  :شکل شناسی

تر از دو بند دیگر، بال بزرگدر جنس نر سوم شاخک 
 پیشانی سیاه صورت باریک، متر،میلی 5 - 7به طول 

، شکم سیاه با براققفس سینه سیاه براق و بدون مو، 
  ).Stubbs and Falk, 2002(  هاي زردلکه

الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان
 Graminae ،Cyperaceaeگیاهی هايجنس هايگل

،Allium ،  Centaurea و Cirsium  کنندزندگی می 
)Stubbs and Falk, 2002.(  

ده نر، بیست وسه ماده، سال (کندوان  :آوريمحل جمع
1390.(  
اسپانیا، ایرلند، انگلستان، کشورهاي حوزه  :پراکنش

  )Speight,  2010( دریاي مدیترانه، هند و ایران
  

 Melanostoma scalar (Fabricius, 1794)ونه گ

 2ترژیت  ز گونه قبل،اتر بدن باریک :شکل شناسی
پیشانی  شدگی،ها داراي پهنمادهدراز، پیشانی در  3و 

ها معموال شاخک در ماده ،سیاه براق و بدون مو
تر از دو بند بند سوم شاخک در جنس نر بزرگزردرنگ 

 متر، ، قفس سینه سیاه میلی  6-7 دیگر، بال به طول
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 Stubbs)  هاي زرد یا نارنجی، شکم سیاه با لکهبراق
and Falk, 2002)  
الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان

 ،Graminae ، umbellifersگیاهی هايجنسهاي گل

Allium و Arbutus  کنند زندگی می)Speight, 2010( 

انزده ماده، سال هشت نر، پ(کندوان  :آوريمحل جمع
1390.(  
زیمباوه، ایرلند، کشورهاي حوزه دریاي  :پراکنش

  )Speight,  2010( مدیترانه، و ایران
  

  Latreille, 1804 Paragus) ( جنس -6
   Paragus bicolor (Fabricius, 1794) گونه

متر، بند سوم میلی 5 - 7بدن به طول  :شکل شناسی
زرد در نرها ، صورت 4 -5، بال به طول کشیدهشاخک 

قفس  ، باریک وها داراي نوار میانی کامل و در ماده
، پاها با دو نوار طولی متمایل به سفید سینه سیاه متالیک
  ).Stubbs and Falk, 2002( زرد و ران سیاه
هاي الروهاي این گونه بیشتر در بین گل :گیاهان میزبان

 ،Euphorbia،Herniaria ، Sedum گیاهی هايجنس

Scleranthus و  Solidago کنند زندگی می)Speight, 

 2010( 

  ).1390نر، سال  یک(کندوان  :آوريمحل جمع
 انگلستان، ایرلند، ایتالیا، امریکا، آفریقا و ایران :پراکنش

)Stubbs  and Falk 2002.(  
  

 Choi, 1999 Platycheirus)( جنس -7

 ,Platycheirus albimanus (Fabricius گونه
1781)   

هایی بر هاي کوچک با لکهگونه :ل شناسیشک
یا  اينقرهنقش و نگارهاي . شکم  4و 3، 2روي بندهاي 

قسمتی از پنجه پاهاي جلویی ها، ترژیت يرو برنزي
 انتهایی ساق پاي جلو پهن خشف یا تخت، بصا

)Stubbs  and Falk 2002.(  

الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان
 ، white umbellifers، Acerاي گیاهی هجنس هايگل

Centaurea و Cirsium  کنند زندگی می)Stubbs and 

Falk, 2002.(  
  ).1390نر، سال  دو(کندوان  :آوريمحل جمع

، آفریقا و ترکیه، روسیه  ایرلند ،ایسلند :پراکنش
  )Speight, 2010( ایران

  
 Platycheirus scutatus (Meigen, 1822)گونه 

هایی بر روي هاي کوچک با لکهگونه :شناسیشکل
اي یا نقش و نگارهاي نقره. شکم  4و 3، 2بندهاي 

ها، قسمتی از پنجه پاهاي جلویی برنزي روي ترژیت
 پیشانی به رنگ خاکستري تیره قلمی یا باریک، 

)Stubbs and Falk, 2002.(  
هاي الروهاي این گونه بیشتر در بین گل :گیاهان میزبان

 ، Graminae، white Umbelliferae گیاهی هايجنس
Allium  ، Centaureaو Cirsium  کنند زندگی می

)Speight, 2010(  
  ).1390دو نر، سال (کندوان  :آوريمحل جمع
کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه، ایرلند، ترکیه،  :پراکنش

  )Speight, 2010( جزایر ایسلند، ژاپن، و ایران
  

  Spazigaster (Rondani, 1843)جنس -8
   Spazigaster ambulans (Fabricius, 1798)گونه 

رنگ، سیاهه سپرچصورت و  :شکل شناسی
کامال پروش و داراي شاخک تر از سر، شاخک کوتاه

  ،موهاي بلند
کشیده و دراز و بند دوم شکم باریکتر از شکم 

 ,Stubbs and Falk( اي روشنوهبند سوم، بال قه

2002.(  
الروهاي این گونه بیشتر در بین  :گیاهان میزبان

 و  Umbelliferae،Salviaگیاهی هاي جنس هايگل

Saxifraga  کنندزندگی می )Speight, 2010(  
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  ).1390یک نر، سال (کندوان  :آوريمحل جمع
کشورهاي حوزه  ، آلمان، ترکیه، یوگسالوي :پراکنش

  .)Speight, 2010( دریاي مدیترانه و ایران
   Le Peletier, 1828 Sphaerophoria)(جنس -9

  Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)گونه 
متر، سر از میلی 9 -12بدن باریک به طول  :شکل شناسی

قفس   ، هاي مرکب فاقد موتر، چشمقفس سینه عریض
 – 7ر زرد کامل، بال به طولسینه سیاه متالیک با دو نوا

  ).Stubbs and Falk, 2002(، پاها زرد 5
هاي الروهاي این گونه بیشتر در بین گل :یاهان میزبانگ

 Cirsium ،umbellifers ،   Salvia  گیاهی هايجنس

  )Speight, 2010(کنند زندگی می  Crataegus و
ده نر و هشت ماده، سال (کندوان  :آوريمحل جمع

1390.(  
ایسلند، ترکیه، روسیه  ایرلند، نپال، کشمیر و  :پراکنش
  )Speight, 2010( ایران

  Syrphus (Fabricius, 1775)جنس -10
   Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)گونه 
متر، میلی 10 - 12بدن باریک به طول  :شناسیشکل

 ، شاخکزرد و در جنس نر داراي موهاي سیاهپیشانی 
و در  ، قفس سینه سیاه متالیکسیاه و بند سوم نارنجی

 Stubbs  and( کمی زرد با موهاي زرد قسمت پهلویی

Falk 2002(   
هاي الروهاي این گونه بیشتر در بین گل :گیاهان میزبان

 و  Carduus ،Eryngium،Sonchusگیاهی  هايجنس
Umbelliferae  کنند زندگی می)Speight, 2010.(  

سه نر و شش ماده، سال (کندوان  :آوريمحل جمع
1390.(  
نپال و ،  نستانآمریکا، ژاپن، افغاایسلند، ترکیه،  :پراکنش
  )Speight, 2010( ایران

  
  Syrphus vitripennis (Meigen, 1822)گونه 

متر، پیشانی میلی 8 -11بدن باریک به طول  :شکل شناسی
صورت ، ریززرد و در جنس نر داراي موهاي سیاه 

بند شاخک سیاه و  ، در طرفین داراي موهاي سیاه زرد
سیاه متالیک و  سوم در نیمه پایینی نارنجی، قفس سینه

 Stubbs( در طرفین پهلوها کمی زرد با موهاي زرد

and Falk, 2002.(       
 هايگل الروهاي این گونه بیشتر در بین :میزبان گیاهان
 ،  white umbellifers، Achillea گیاهی هايجنس

Brassica ، Campanula ، Cirsiumو Convolvulus 

  ).Speight, 2010(کنند زندگی می
  ).1390سه نر و سه ماده، سال (کندوان  :آوريل جمعمح

اسپانیا، ایرلند، آمریکاي آلمان، ترکیه، آمریکا،  :پراکنش
  .)Speight, 2010( شمالی، ژاپن و ایران

  
 بحث

 بیولوژیک يمبارزه روزافزون اهمیت به توجه با

 در آفات، با شیمیایی مبارزه جایگزین راهکار عنوانهب

 شناخت معطوف اي مالحظه قابل هتوج هاي اخیردهه

 چندین راستا، این در .است شده بومی عوامل بیولوژیک

 ن ایرا از نقاطی در را سیرفیده خانواده محقق فون

 گزارش هايسیرفید تعداد بطوریکه اندکرده بررسی

در این  .رسدمی گونه دویست از بیش به ایران از شده
رات، در ترین سیرفیدهاي شکارگر حشبین از شایع

هاي جنس شامل Syrphini,ایران از افراد قبیله 
Syrphus , Eupeodes  وEpisyrphus توان نام می

 که است  Syrphus ribesii ها گونهترین آنمهم که برد

 شته گونه صدیک از کلنی بیش از گونه این هايالرو

از بین در این تحقیق  ).1382 ،صادقی( استشده گزارش
 Epysyrphus هايگونه ،د مطالعههاي مورگونه

balteatus  وEupeodes corollae  داراي بیشترین
 هايویژگی به توجه با که  بودندمنطقه فراوانی در 

 کوتاهی جمله ، ازهاگونه این توجه قابل شناختی زیست

 بودن، چند نسلی ها،الرو پرخوري زندگی، يچرخه

 و فاوتهاي متزیستگاه با سازگاري و مطابقت قدرت
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 این از توانمی ،زمستان در شدید سرماي تحمل توانائی

 برنامه مفید در و کاربردي بسیار مدل بعنوان هاسیرفید

 .استفاده کرد آفات مدیریت ژیک وکنترل بیولو هاي
-حشرات شته کارایی روي بر چندي آزمایشات دردنیا

 انجام هاشته بیولوژیک کنترل عوامل عنوانهب خوار
  جنس سه کارایی اي رويمقایسه مطالعه .تاسگرفته

 آزمایشگاه در هاشته شکارگرهاي ازذکرشده در باال 

 تحرك گرچه Syrphus جنس که گردید مشاهده و انجام

 دارد دیگر جنس دو به نسبت  کمتري وجستجوگري

 تغذیه مورد را بیشتري تعداد شته پایین دماي در ولی

توجه به موضوع با این  .)Sundby, 1966( دهدمی قرار
بودن نسبی میانگین دما در منطقه کندوان از اهمیت پایین

تواند در تنظیم و مدیریت بیشتري برخوردار بوده و می
خوار مورد توجه جدي قرار فیدهاي شتهسیرجمعیت 

الرو  شکارگري پتانسیلهمچنین در یک بررسی،   .گیرد
 شته کنترل برايcorollae  Eupeodes گونه

 گلخانه  شرایط در خیار روي (Aphis gossypii)جالیز

 سیرفیدبدست آمده  نتایج طبق .شد بررسی
E.corollae  حشرات تخمریزي که مادامی است قادر 

 در شته جمعیت افزایش مانع دارد ادامه سیرفید يهماد

   .)Chambers, 1986(گردد  شرایط مذکور
هاي مهم گرده افشان از همچنین ،هاي گلمگس

در درختان میوه و برخی محصوالت  و هستند هاگل
 ،دهندانجام می خوبیافشانی را بهگردهوظیفه  ردیگ

با این  .باشندزمانی که زنبورها کمیاب می امخصوص
هاي باغی و افشانی گلوجود شاید کمک آنها به گرده

 ( گیاهان وحشی است که داراي ارزش زیادي می باشند
Gilbert, 1993(. وسیع  دامنهدر یک  هاي گلمگس

ف وسیعی از یو الروهاي آنها ط شتهقرار دا زیستگاهی
می که در نهایت  ،دهندقرار می تغذیهرا مورد  هامیزبان

-و مدیریت برنامهکشاورزي پایدار توانند در فرآیند 

کنترل بیولوژیک از جایگاه باالیی برخوردار  ریزي
 .باشند
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