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چکیده
عالیکال، هفت خال، شامل کیاسرهار ایستگاه در منطقه جنگلی ساري در چSyrphidaeهاي فراوانی مگسپراکنش و در این مطالعه 

در استان مازندران )از سطح دریامتر20و175، 396، 855، 1640ترتیب با ارتفاع به(کال و یک ایستگاه در منطقه دشت ناز علمدارده، پهنه
انجام شد.سفیدرنگظرفی و زردرنگظرفی ،ايپنجره،مالیزهايبا استفاده از تلهایستگاه آوري حشرات در هر جمعشدند. بررسی 

Melanostomaهايگونهشدهآوريجمعهاي گونهمیان از هاي بهار و تابستان انجام شد.آوري حشرات هر دو هفته یکبار و در فصلجمع

mellinum (L.) وSphaerophoria scripta (L.)داشتند. مطالعهموردمناطق در بیشترین فراوانی را درصد 39/33و 54/43ترتیب با به
Melanostoma mellinumگونه فراوانی .متفاوت بودمذکورمناطق ها در نتایج نشان داد که فراوانی گونههمچنین،  (L.)و1640عاتارتفادر

Sphaerophoria scriptaگونه متر،855 (L.)گونهمتر855ارتفاع در ،Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann) متر، گونه20در ارتفاع
Eupeodes corollae (Fabricius) متر و گونه 855در ارتفاعMerodon avidus (Rossi) بودندهاگونهاز سایر متر بیشتر 1640در ارتفاع.

بود. ماهدر خردادموردمطالعهدر منطقه Syrphidaeهاي نشان داد که اوج تراکم جمعیت مگسنتایج 

، مازندرانمنطقه جنگلیتغییرات جمعیت، ، انبوهی، Syrphidae: مگس هاي کلیديواژه

مقدمه 
:Diptera(هـاي مگس Brachycera(Syrphidae  یکـی از

کـه پـراکنش جهـانی    باشـد هاي دوباالن میترین خانوادهبزرگ
در مناطق مختلف دنیا برخوردار ییاي باالگونهتنوع از داشته و 
شـــامل ســـه زیـــر خـــانواده Syrphidaeخـــانواده اســـت. 

Microdontinae ،MilesiinaeوSyrphinae  است که تـاکنون
ــیش از ــه 6000ب ــا گون ــا در دنی ــاییاز آنه ــدهشناس ــدش ان

(Thompson and Rotheray, ــذایی .(1998 ــم غ الرو رژی
ــه ــن حشــرات  گون ــف ای ــهــاي مختل شــامل هعمــدطــور ه ب

لـی وباشـد مـی خـواري گوشتو خواري ، قارچخواريپوسیده
,Meigenهـاي جـنس  برخـی گونـه  ماننـد  تعداد اندکی  1822

EumerusوMerodon Meigen, ــز 1803 ــاهنی ــدگی خوارن
(Thompson and Rotheray, ــژه  . (1998 ــت وی الرو اهمی

هـا  در کنتـرل بیولوژیـک شـته   هامگسنایهاي برخی از گونه
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حشرات کامل آنها از شهد و گـرده گیاهـان تغذیـه    اما ،باشدمی
در مختلـف  گیاهـان  انـواع  افشـانی  کرده و نقش مهمی در گرده

,Sommaggio)دارندمختلفهاي اکوسیستم 1999; Speight,

رسـد گونه می200به طور تقریبی هدر ایران این تعداد ب.(2011
(Gilasian et al., 2015)  .

، پـراکنش دهـد کـه   نشـان مـی  در دنیـا  شدهانجاممطالعات 
تأثیرتحت در مناطق مختلف اي حشرات و ترکیب گونهفراوانی 
ماننـد  و عوامل آب و هـوایی  منطقه نوع پوشش گیاهیارتفاع، 

درجه حـرارت، سـرعت بـاد، فشـار هـوا، بارنـدگی و تـابش        
Baz)خورشید قرار دارد  et al., 2007; Lrvine and Woods,

در مطالعـات  ) 2007و همکـاران ( Bazعنوان مثـال، به.(2007
کردند که در ارتفاعات مختلف یک منطقه، تأکیدخود در اسپانیا 

متفـاوت  مطالعـه مـورد حشـرات  يهـا انبوهی هریک از گونـه 
تنـوع  گزارش کردند که ) 2011و همکاران (Petanidouاست.

هاي مختلـف و در  در طی سالSyrphidaeهاي و فراوانی گونه
مناطق گوناگون به دلیل اختالف در تنوع پوشش گیاهی تفـاوت  

در ) 2010و همکاران (Sajjad،. در همین راستاداردداري معنی
به این نتیجـه رسـیدند   مطالعات خود در مناطق مختلف پاکستان 

ــه ف ــهک ــی گون ــانواده راوان ــاي زیرخ ــتر از Syrphinaeه بیش
هـاي اخیـر   در ایـران در سـال  .اسـت Milesiinaeزیرخانواده 

و اهمیــت اکولوژیــک تنــوع ، فراوانــیمطالعــاتی در رابطــه بــا 
،مثــالعنــوان بــه.اســتشــدهانجــامSyrphidaeهــايمگــس

Naderloo وPashaei Rad)2013 (هـاي  اي مگـس گونـه تنوع
Syrphidae    زنجان را در چهار نوع رویشـگاه متفـاوت مطالعـه

Syrphidaeهـاي  اي مگـس که ترکیب گونهبیان کردند کردند و 

. داردمیوه شباهت زیـادي بـه هـم    هاي باغمناطق جنگلی و در
Ahmadian وPashaei Rad ــال ــی و 2011در س ــوع فراوان تن

شهرسـتان دماونـد را در هفـت    Syrphidaeهاي اي مگسگونه
اي تنوع گونـه فراوانی و که عنوان کردند ایستگاه مطالعه کردند و 

داري با هم اختالف معنیدر این مناطق Syrphidaeهاي مگس
نظـر موردمنطقه در مختلف ي هاگونهجمعیت بیشترین داشته و 

Hosseini and Sadeghiبــود.فاصــله خــرداد تــا تیــردر 

nameghi)2008( به این نتیجـه  خود تحقیقات ها و بررسیدر
Eupeodes(هـاي کـه گونـه  رسـیدند   corollae (Fabricius,

1794،Episyrphus balteatus (De Geer, و گونــه(1776
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, مقـدار  بیشترین (1758

ــه نیشــابور داشــتند. ــی را در منطق و همکــاران Jalilianفراوان
.Eهـاي گونـه Syrphidaeهايمگس)2010( balteatus , E.

corollaeوScaeva albomaculata (Macquart, را (1842
.نـد کردگـزارش  هـا در اسـتان ایـالم    گونـه تـرین رایجعنوان به

هـاي  در جنگـل ) 2011(Kazerani) و Dusti)1999همچنین 
انجام دادند.  مورد مطالعاتی در این شمال ایران 

اکولوژیـک از قبیـل تنـوع،    در زمینـه اغلب مطالعاتی کـه  
Syrphidaeهـاي  انی، پراکنش و تغییرات جمعیت مگـس فراو

زراعـی و  هـاي اکوسیسـتم است مربوط به شدهانجامدر ایران 
و نشـده انجاماي مطالعهجنگلی هاي در اکوسیستمبوده و یباغ

. استان مازنـدران عـالوه بـر اراضـی     استیا بسیار اندك بوده
ها و مراتـع وسـیعی اسـت کـه     مستعد کشاورزي داراي جنگل

تحقیـق  ایـن  در اسـت.  دادهگیاهان متنوعی را در خود جـاي  
عوامـل  در ارتفاع باعـث تغییـر در   رفرض بر آن است که تغیی

گیاهی منطقه شده و در نهایت منجر به تغییر و پوششمحیطی 
در منطقـه  Syrphidaeهـاي  اي مگـس و ترکیب گونهفراوانی

، ترکیـب  فراوانیمطالعه هدف باتحقیقرو، این از اینگردد.می
ــه ــت گون ــرات جمعی ــساي و تغیی ــاي مگ در Syrphidaeه

هاي جنگلی انجام شد. نتایج ایـن  اکوسیستمارتفاعات مختلف 
هـاي مگـس تواند در شناخت وضـعیت جمعیتـی  میپژوهش 

Syrphidae ـ او نیـز  مازندراناستان مختلفدر مناطق تفاده س
در Syrphidaeخـانواده  هـاي خـوار مگـس  شتههايگونهاز 

مفید واقع گردد.   ها کنترل بیولوژیک شتههايبرنامه

هاو روشمواد 
موردمطالعهطق امن

و منطقـه دشـت   کیاسر - سارياین مطالعه در منطقه جنگلی
ایسـتگاه  چهـار  . تعـداد  شددر استان مازندران انجام ناز ساري 

واقع در ارتفاعات خال و عالیکال کال، علمدارده، هفتپهنهشامل
واقـع در  و یـک ایسـتگاه   کیاسر - مختلف منطقه جنگلی ساري

طـورکلی بـه . )1ند (جدول انتخاب شداي دشت ناز منطقه جلگه
هـاي مخـتلط   جنگـل کیاسر - ساريمنطقه عمدهپوشش گیاهی
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و در انجیلـی ،افـرا توسـکا،  شامل درختان بلوط، ممـرز، راش،  
گوجه جنگلـی  ،سطح کمتري درختان آزاد، کلهو، نمدار، بارانک

مرکبات، مزارع برنج، کلـزا و  هاي باغاما ، استو دیگر درختان 
ایستگاه آخـر یعنـی   منطقه حضور دارند.این نیز در جاتصیفی

گیاهـان  طور عمده از هبجنگل و مرتع بوده وحدفاصلعالیکال 
شک و برخی درختان زرولیک، ازگیل وحشی، مثل ايدرختچه

مرتعـی  گیاهانو، راش، گالبی وحشیبلوطجنگلی مثل ممرز،
دشـت نـاز   ایستگاه است. تا حدودي مزارع گندم تشکیل شدهو

مجـاورت  و در شـرقی سـاري  کیلومتري شـمال 36در ساري
ایـن منطقـه   دارد. قرار هکتاري حیات وحش 55پارك جنگلی 

تشـکیل  میـوه  هـاي  بـاغ طور عمده از مزارع کشـاورزي و  هب
وحـش تنهـا   حیـات هکتـاري  55است و پارك جنگلی شده

طور عمـده از درختـان   هاست که بمنطقه این قطعه جنگلی در 
ایـن  ازگیل وحشی تشکیل شده است. ولیک و بلوط، انجیلی، 

و هـاي اداره کـل منـابع طبیعـی     مناطق به دلیل وجود ایستگاه
هـاي  محافظـت از تلـه  علـت  بـه مرکـز تحقیقـات کشـاورزي    

ایسـتگاه  ازغیـر بـه ها فاصله ایستگاه. شدندانتخاب شدهنصب
نسبت بـه یکـدیگر   (در فاصله دورتري قرار داشت) دشت ناز 
منـاطق  مختصات جغرافیـایی  کیلومتر بود. 30تا20در حدود 

.آمده است1در جدول موردمطالعه

جغرافیایی مناطق موردمطالعهمختصات-1جدول 
سطح دریا (متر)ارتفاع ازطول جغرافیاییعرض جغرافیاییيبردارنمونهمحل 

دشت ناز
پهنه کال
علمدارده
هفت خال
عالیکال

Nʺ56ʹ41˚36
Nʺ30ʹ27˚36
Nʺ21ʹ21˚36
Nʺ13ʹ17˚36
Nʺ00ʹ13˚36

Eʺ37ʹ12˚53
Eʺ67ʹ05˚53
Eʺ50ʹ14˚53
Eʺ32ʹ23˚53
Eʺ45ʹ39˚53

20
175
396
855
1640

بردارينمونه
چهار نوع تله مختلف انجام شـد:  توسط آوري حشرات جمع

,Malaise) (Burgio and Sommaggio(تله مالیز- 1 2007;

Petanidou et al., ) Window trap(ايپنجـره تله - 2)، 2011
)Lrvine and Woods, Yellowتلـه ظرفـی زرد (  - 3)، 2007

pan trap تله ظرفی سـفید ( - 4) وWhite pan trap) (Kula,

1997; Bennewicz, سـه تلـه   تعـداد  ). در هر ایسـتگاه  2011
، نه تله ظرفی زرد و نه تله ظرفـی سـفید   ايپنجرهمالیز، سه تله 

ها مقداري مـایع دستشـویی  در تلهموجود درون آب نصب شد. 
جلوگیري از براي و مقداري ضد یخ ()فسادجلوگیري از براي (

ریختــه شــد. تبخیــر ســریع آب در روزهــاي آفتــابی و گــرم) 
گیـري  آبفرایند بعد از شدهآوريجمعSyrphidaeهاي مگس
داخـل  در ظروف جداگانه درجه در آزمایشگاه 96الکل داخل 
آوري . جمـع نددرصد تا زمان شناسایی نگهداري شـد 75الکل 

حشرات هر دو هفته یکبار و در طول دو فصل بهـار و تابسـتان   
انجام شد.) بردارينمونهمرتبه 12(در مجموع 

Syrphidaeهايمگسشناسایی 

شناسـی  شکلبا Syrphidaeهاي هاي مگسشناسایی گونه
شد. انجام نر تولیدمثلیاندام و همچنین بدن هاي مختلف قسمت

ــارجی     ــر خ ــایی معتب ــدهاي شناس ــور از کلی ــن منظ ــراي ای ب
)Thompson and Rotheray, 1998; Stubbs and Falk,

2002; Van veen, 2004; Speight, شد.  استفاده )2011

هـاي  هـاي مگـس  گونـه و تغییـرات جمعیـت   فراوانی 
Syrphidae

، تعداد Syrphidaeهاي مگسهاي پس از شناسایی گونه
فراوانی هریک از درصد . سپس شمارش شددقتبههر گونه 
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فراوانـی  درصـد  د. با مشـخص شـدن   یها مشخص گردگونه
هـاي مختلـف در ارتفاعـات    مکـانی گونـه  ، توزیـع  هـا گونه

در دسـت داشـتن   بـا  همچنـین  مشـخص شـد.  موردمطالعه
در طول فصل Syrphidaeهاي آوري مگسهاي جمعتاریخ

هـاي غالـب   گونـه رونـد تغییـرات جمعیـت    بهار و تابستان 
.شدارزیابی فصل رشد در طول Syrphidaeهاي مگس

هاتحلیل دادهوتجزیه
ها توزیع اسمیرنوف نشان داد که داده-کولموگرافآزمون 

ارتبـاط بـین ارتفـاع و فراوانـی     رو از ایـن ،نرمالی نداشـتند 
بـا اسـتفاده از آزمـون    Syrphidaeهـاي  مگـس ي هـا گونه

این آزمون شد.بررسی )Kruskal-Wallis(سکال والیس وکر
آزمـون تجزیـه   ناپارامتریک است که جـایگزین  یک آزمون 

در این آزمـون  با این تفاوت که ،باشدطرفه مییکواریانس 
شوداستفاده می)Rank(جاي میانگین از رتبه هبراي مقایسه ب

(Baz et al., 2007; Smith et al., 2008).

نتایج
جـنس از دو  25متعلـق بـه   گونه37تعداددر این مطالعه
ــانواده   ــر خ ــساز Eristalinaeو Syrphinaeزی ــاي مگ ه

Syrphidaeآوري و شناســایی جمــعموردمطالعــهاطقدر منــ
در Syrphidaeهـاي  نتایج نشان داد که فراوانی مگـس شدند. 

متـر از  855مناطق هفـت خـال (ارتفـاع    ارتفاعات باال یعنی 

بیشـتر  از سطح دریا) متر 1640سطح دریا) و عالیکال (ارتفاع 
ارتفـاع  175متر)، پهنه کـال ( 396از مناطق علمدارده (ارتفاع 

فراوانـی  در مجمـوع  بـود.  متـر)  20(ارتفاع متر) و دشت ناز 
38عـالیکال  درصد، 43در هفت خال Syrphidaeهاي مگس

بوددرصد 4کال پهنهو درصد6علمدارده ، 9دشت ناز درصد، 
.)1(شکل 

شده در کل مناطق موردمطالعه، آوريهاي جمعاز میان گونه
Melanostoma mellinumهاي گونه (L., و (1758

Sphaerophoria scripta (L., 54/43ترتیب با به(1758
بیشترین فراوانی را داشتند. عالوه بر درصد 39/33درصد و 
Sphaerophoria rueppelliهاي آن، گونه (Wiedemann,

1830) ،Eristalis tenax (L., 1758)،Eupeodes corollae

(Fabricius, 1794 ) ،Merodon avidus (Rossi,

1790)،Paragus haemorrhous Meigen, 1822 ،
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) ،Melanogaster

nuda (Macquart, Chrysotoxum cautumو(1829

(Harris, ، 04/2، 35/2، 83/5ترتیب با فراوانی به(1776
هاي بعدي درصد در رتبه95/0و 02/1، 22/1، 37/1، 86/1

ها فراوانی بسیار ناچیزي داشتند و در کل قرار گرفتند. بقیه گونه
).  2ها را تشکیل دادند (شکل درصد کل گونه39/7

هایی که تعداد افراد کافی بـراي مقایسـه   تجزیه آماري (گونه
) E. tenaxاستثناي گونه ها (بهنشان داد که فراوانی گونهشتند) دا

).  2در ارتفاعات مختلف منطقه موردمطالعه متفاوت بود (جدول 

9% 4%
6%

43%

38%

دشت ناز

پهنه کال

علمدارده

هفت خال

عالیکال
در مناطق موردمطالعهSyrphidaeهاي درصد فراوانی مگس-1شکل 
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موردمطالعهمناطقدرSyrphidaeهاي مگسدرصد فراوانی گونه-2شکل 

در ارتفاعات مختلف Syrphidaeهاي نتایج تجزیه آماري فراوانی مگس-2جدول 
(Kruskal-Wallis)با استفاده از آزمون کروسکال والیس 

Pχ2گونهتعداد افراد
*017/0≤056/12725M. mellinum

*012/0≤829/12556S. scripta

*019/0≤808/1197S. rueppelli

*017/0≤719/931E. corollae

*029/0≤789/1030M. avidus

ns090/0≤031/839E. tenax

ns : ستندهدار معنی% 5در سطح اختالفات :*. ندنیستداریمعناختالفات.

عالیکال) متر (منطقه 1640ارتفاع در M. mellinumگونه 
855ارتفاع در S. scriptaگونه ،)خالفتههمنطقمتر (855و 

متر 20ارتفاع در S. rueppelli، گونه)خالمنطقه هفت(متر
855در ارتفاع Eupeodes corollae، گونه )دشت نازمنطقه (

متر1640در ارتفاع M. avidusو گونه خال) (منطقه هفتمتر
اگرچه اختالفات در فراوانی را داشتند.بیشترین (منطقه عالیکال) 

.Eمورد گونه tenaxدار نبود اما فراوانی این گونه در معنی
.)3(شکلبیشتر بود)دشت نازمنطقه متر (20ارتفاع 

Syrphidaeهاي بررسی تغییرات فصلی جمعیت مگس

که اوج تراکم جمعیت این خانواده در منطقه نشان داد
این وضعیت در در اوایل و اواسط خرداد است. موردمطالعه

اهدات در دو مش. )4(شکلمختلف صادق استاتارتفاع
S. scriptaگونهخال نشان داد که منطقه عالیکال و هفت

،فعالیت (اوایل خرداد و اواسط تیر) استاوج داراي دو 
اوج فقط داراي یک موردبحثي هابقیه گونهکهدرصورتی

يهاماههرچند در که دهندمینشان شواهد بودند. فعالیت 
شود اما حضور آنها ها کاسته میگرم تابستان از انبوهی گونه
کم موردمطالعههاي گونهشود تا در ارتفاعات باال موجب می

باید ).4(شکل دداشته باشندائمیر منطقه حضور دو بیش 
هاي تغییرات فصلی جمعیت مگسبررسی که ذکر شود

Syrphidae گونه تعداد افراد که شد انجام در ارتفاعاتی فقط
بود. کافیمطالعهمورد
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در ارتفاعات مختلفها فراوانی گونه)Boxplot(باکس پالت نمودار -3شکل 

حداقل و حداکثر مشاهدات هستند.هامیلهخط تالقی درون جعبه میانه است. جعبه: اولین و سومین چارك است. ابتدا و انتهاي 
M. avidusگونه- چ،S. rueppelliگونه- ، جE. tenaxگونه- ت، S. scriptaگونه-، پE. corollaeگونه - ، بM. mellinumگونه -الف
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،M. mellinumگونه -الفمناطقی که بیشترین فراوانی را داشتند.درSyrphidaeهايمگسهايتغییرات جمعیت گونه-4شکل
.Sگونه-، جE. tenaxگونه-ت، S. scriptaگونه-، پE. corollaeگونه - ب rueppelli،گونه-چM. avidus
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بحث
الگـوي  ،هـاي ارتفـاعی نزدیـک بـه یکـدیگر     در محدوده

تشـابه  Syrphidaeهـاي  ي مگـس هـا تغییرات جمعیت گونـه 
مشاهده 4طور که در شکل بیشتري نسبت به هم داشت. همان

ــی ــه  مــ ــت گونــ ــرات جمعیــ ــوي تغییــ ــود الگــ شــ
M. mellinum    ـ طـور  هدر دو منطقه عـالیکال و هفـت خـال ب

مشخصی مشابه است. این وضـعیت همچنـین در مـورد گونـه    
S. scripta    صادق است. اما الگـوي تغییـرات جمعیـت گونـه
E. tenax عـالیکال  متـر) و 20(ارتفاع دشت نازدر دو منطقه

گونـه شـباهتی بـه هـم     ) متفاوت بـوده و هـیچ  1640(ارتفاع 
ها و که این وضعیت به دلیل وجود تفاوت. بدیهی استشتندا

هـاي اقلیمـی، اکولـوژیکی و پوشـش گیـاهی بـین       یا شباهت
Dupont)ارتفاعات مختلف یک منطقه قابل تفسـیر اسـت   et

al., تـر  پـایین توان انتظار داشت کـه  میدر این راستا . (2003
دو اثـر  نسبت به ارتفاعـات پـایین   در ارتفاعات باال دمابودن 
فعالیـت  و یـا کـاهش   یرتـأخ موجـب  یکی اینکـه  : کندایجاد 

زیرا حشرات موجـوداتی خونسـرد بـوده و بـه     ؛ شودحشرات 
یرتـأخ . دیگر اینکه موجـب  هستندتغییر دماي محیط حساس 

Deutsch)شـود ظهـور پوشـش گیـاهی   در رشـد و   et al.,

2008; Lessard et al., این دو عامل باعث رو، از این. (2010
در اوایـل  در ارتفاعـات بـاال   ها دوره فعالیت گونهکه شودیم

این موضوع . باشدهمراه یرتأخو با آغازشدهدیرتر بهار فصل 
اسـت  مشـاهده قابلوضوحبهE. tenaxدر مورد گونه ویژه به

Deمطالعهدر ).4(شکل Groot)2011 ( در اسلوونی بیشترین
400پایین (ارتفاع درموجود Syrphidaeهاي فراوانی مگس

مـاه ) در تیرمتر1000و در ارتفاع باال (ماهمتر) در اردیبهشت
وجـود اخـتالف در متوسـط    به علت آن را ایشان . اتفاق افتاد

ارتبـاط  موردمطالعـه منطقـه  مختلف درجه حرارت ارتفاعات 
در Syrphidaeهـاي  . اختالف زمانی اوج فراوانی مگسدادند

مـاه  مطالعه ایشـان بـه یـک    باال و پایین دریارتفاعحدهاي 
تراکم و انبـوهی  بیشترین مطالعه این در کهیدرصورت،رسدیم

تقریبـی در همـه ارتفاعـات    طـور بـه Syrphidaeهاي مگس
اتفـاق  خـرداد در اوایـل و اواسـط   یکسان بوده و موردمطالعه
معتـدل منطقـه   يوهواآبشاید به دلیل وجود پدیده افتاد. این 

در حـداقل  (دمـا اختالف متوسـط  که موجب کمترین باشدمی
. در این شودمیباال و پایین یارتفاعحد در فصل بهار)اواسط
ساله اداره هواشناسی مازندران از سال10بررسی آمار،رابطه

بـین منطقـه   دماکه اختالف متوسط دادنشان 1390تا 1380
4تـا  3فروردین و اردیبهشت يهاماهدشت ناز و عالیکال در 

البته بـر  . )1390، درجه است (سالنامه آماري استان مازندران
در اوایل فصـل  شدهانجامهاييبردارنمونهاساس مشاهدات و 

یرتـأخ با )ارتفاع باالعالیکال (ها در بهار حضور و ظهور گونه
هـاي  فراوانی گونهاوج ظهور اختالف زمانی بین اما شد انجام 
2در دشت ناز و عالیکال بـه بـیش از   Syrphidaeهاي مگس

Hosseini andر مطالعــات د. )4(شــکل رســدهفتــه نمــی

Sadeghi nameghi)2008 گونه (M. mellinum در نیشابور
ـ ایـن  بـود ولـی در   شدهآوريجمعفقط در شهریور  از همطالع

اواسط اردیبهشت تا اواخر شـهریور و در یـک دوره طـوالنی    
از S. scriptaهمچنین طبق مطالعات ایشان گونه مشاهده شد.

کـه یدرصـورت ،اواسط فروردین تا اواخر خرداد فعالیت داشت
تر یعنی از اوایـل  گونه اخیر در یک دوره طوالنیما مطالعه در

که ایـن  آوري شدجمعاردیبهشت تا اواخر شهریور مشاهده و 
بـراي  اقلیمـی مناسب بـودن وضـعیت   دهندهنشاننیز موضوع 
گونـه  در این مطالعـه  است.در منطقه آنها مدتیطوالنفعالیت 

M. nudaالبته . شتمتر) حضور دا1640ارتفاع باال (در فقط
حضـور  ارتفـاع منطقـه   دو یـا چنـد   در یشوبکمها بقیه گونه
متفـاوت  یادشـده در منـاطق  آنهااز یک اما فراوانی هرداشتند 

که نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسید) Vu)2013.بود
در ارتفاعات باال نسبت بـه ارتفاعـات   فردمنحصربههاي گونه

نیـز  ) 2007و همکـاران ( Bazشوند. پایین بیشتر مشاهده می
هـــاي خـــانواده کالیفریـــده روي مگـــساتشـــان در مطالع

(Calliphoridae)   ط ویـژه اقلیمـی در   ینشان دادنـد کـه شـرا
. داردتـــأثیرهــا  پـــراکنش گونــه درارتفاعــات مختلــف   

که برخـی  ندنشان داد) 2014و همکاران (Maveetyهمچنین
ــه ــکاز گون ــاي سوس ــده ه ــاي کارابی ر د(Carabaeidae)ه

ــی در    ــایین و برخ ــات پ ــی در ارتفاع ــاال، برخ ــات ب ارتفاع
ارتفاعات میانی پراکنش داشته و تعدادي نیـز عمـومی بـوده و    

این موضوع در مطالعـه  بین ارتفاعات مختلف مشترك هستند. 
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که از S. rueppelliو S. scriptaهاي در مورد گونهویژه بهما 
گونـه اول در  زیـرا کـرد.  یک جنس هستند بیشتر خودنمـایی  

متر) و 20متر) و گونه دوم در ارتفاع پایین (855ارتفاع باال (
نتـایج نشـان   اي بیشترین فراوانی را داشـت. ایـن   منطقه جلگه

در پـراکنش  هـا  هریک از گونهنیازهاي اکولوژیکی دهد کهمی
ایـن  توجـه بـه   رو از ایندارد.یرتأثآنها در ارتفاعات مختلف 

ازجملـه آفـات  عوامـل کنتـرل بیولوژیـک    موضوع در مـورد  
در هـر  زیرا.اهمیت استزبسیار حائSyrphidaeهاي مگس

متناسـب  Syrphidaeهاي خاص از مگسمنطقه کاربرد گونه
در منطقـه بایـد انجـام    گونـه آننیازهاي اکولوژیـک  ینتأمبا 

با اسـتفاده از  بیولوژیک کنترلبرنامهدر غیر این صورت. شود
اقلیمـی  هاي با ویژگیآنهاعدم سازگاري دلیل بههااین مگس

.شدخواهد شکست به منجر منطقه 

سپاسگزاري 
و آموزش این تحقیق با حمایت و کمک مرکز تحقیقات 

که شدکشاورزي و منابع طبیعی استان مازندران انجام 
کمال تشکر را مربوطه ناز همکاران و مسئوالوسیلهبدین
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