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              کلمشکارگر شته مومی  (Dip.: Syrphidae)هاي سیرفید تغییرات جمعیت مگس مطالعه

Brevicoryne brassicaeي کرمانشاه، در مزارع کلزا  
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  چکیده

. برداري شدنمونهمزارع کرمانشاه از  1391-92هاي سیرفید مزارع کلزا طی سال هاي در بررسی تغییرات جمعیت مگس
مومی کلم انجام  يهاي شتهآوري شده روي کلنیفاده شد و پرورش الروهاي جمعها از تله ماالیز استآوري نمونهجمع در

 پنجبوته، هر بوته  10هاي آلوده و میزان آلودگی در برداري از شته مومی کلم، در هر نوبت تعداد سرشاخهگرفت. در نمونه
زارع سمپاشی شده و سمپاشی نشده انجام ها در مسرشاخه به طور تصادفی تا زمان برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی

 گونه مگس سیرفید شکارگر وجود داشت. گونه  11شد. نتایج بدست آمده نشان داد به طور کلی در مزارع مورد بررسی 

Eupeodes corollae Fabricus  درصد نمونه هاي شکار شده به عنوان گونه غالب این مزارع شناخته شد. بررسی 67با بیش از 
تغییرات جمعیت و مشاهده مراحل مختلف زیستی این شکارگرها نشان داد این حشرات از ابتداي فروردین تا پایان  يدو ساله

تیر دو نسل در مزارع کلزا داشتند. نتایج تغییرات جمعیت شته میزبان نشان داد این آفت یک اوج جمعیت داشت. اوج جمعیت 
هاي سیرفید شکارگر بیشتر به صورت تخم و الروهاي . در این مرحله مگسهاي بالغ بودشته بعد از اولین اوج جمعیت مگس

هاي سیرفید و شته مومی کلم بعد از ها مشاهده شدند. در مزرعه سمپاشی شده جمعیت مگسسنین پایین در کلنی شته
مزرعه سمپاشی نشده سمپاشی به شدت کاهش یافته، و پس از مدتی مجدداً افزایش یافت ولی این افزایش جمعیت به اندازه 

  نبود.
  

  .تغییرات جمعیت ،هاي سیرفید شکارگر، شته مومی کلم، کلزامگس: واژه هاي کلیدي

                                                             
   Jalilif2002@yahoo.comنویسنده مسئول: . مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه .1 *
  گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه. 2
  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. 3
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  مقدمه
یکی از آفات مهم و خسارتزاي کلزا شته مـومی کلـم،   

Brevicoryne brassicae L. .این شته انتشار جهانی   است
ــم      ــل مه ــا از عوام ــاطق دنی ــیاري از من ــته و در بس داش

چلیپاییـان محسـوب    لزا و سایر گیاهان تیـره اي کخسارتز
می شود. این آفت تولید محصول را در بسیاري از کشورها 
از جملـه ایـران بــا توجـه بــه رونـد رو بــه افـزایش ســطح      

کنـد (محرمـی پـور و همکـاران،     کشت کلزا تهدید مـی زیر
). شته مومی کلم عالوه بر مکیدن شـیره گیـاهی از   1381

بیمـاري   23یی گیـاه میزبـان، ناقـل    هـاي هـوا  تمام انـدام 
و ویـروس   CaMVویروسی از جمله ویروس موزاییک کلم 

 ؛1379و امــام،  باشــد (زوارهمـی  TuMVموزاییـک شــلغم  
). شته مومی کلم توسط محققین مختلـف  1383خانجانی، 

از اکثر نقاط کشت کلـزاي کشـور بـه عنـوان شـته غالـب       
ایـن   شـود. گزارش شده که موجب خسارت اقتصادي مـی  

برگ، ساقه و گل هاي گیاه میزبان حملـه کـرده و    شته به
باعث کاهش محصول و انهدام کامل بوته می شود (مدرس 

تــراکم بــاالي آفــت  ). در1383همکــاران، نجــف آبــادي و 
شـکل  ف هـا تشـکیل نشـده و یـا خمیـده و بد     غـال  بیشتر

طول غالف ها کوتاه و وزن هزار دانـه بـه شـدت     شوند.می
). شدت حمله و خسـارت  1383(خانجانی،  یابدکاهش می

شته مومی کلم در مزارع کلزا در ایران معمـوالً بـه قـدري    
زیاد است کـه در صـورت عـدم کنتـرل، خسـارت جبـران       

مدرس نجف آبـادي و  کند (ناپذیري به زراعت کلزا وارد می
  ).1383همکاران، 

در برنامه هاي مدیریتی افزایش منـابع شـهد و گـرده    
رع و باغـات باعـث جلـب و هـدایت دشـمنان      ها در مزاگل

 .White et al)آفات به ویژه سیرفیدها مـی شـود    طبیعی

1995) ،Hickman and Wratten 1996 ،Macleod 1999 
ــده    ــم و گیاهــان جلــب کنن ــوأم کل ــا کشــت ت ــن ب در ژاپ

هاي سیرفید به طور موثر باعث کـاهش آلـودگی بـه    مگس
هـاي انجـام شـده    بررسـی . (Morris 2000)اند ها شدهشته

هاي سیرفید به عنوان یـک گـروه   بیانگر آن است که مگس
ها داشته و شکارگر موثر قابلیت باالیی در کنترل موثر شته

قادر هستند در مدیریت تلفیقی این دسته از آفات جایگـاه  
کاربرد  مطالعات انجام شدهمناسبی داشته باشند. بر اساس 

مختلف آفـات بـه    این مگس هاي شکارگر علیه گروه هاي
در  .(Hart and Bale 1997)ها امکان پذیر اسـت  ویژه شته

توان با رهـا سـازي انبـوه الروهـاي     اي می کشت هاي گلخانه

ها شـد کـه در مقایسـه بـا     سیرفید شکارگر باعث کنترل شته
ــدوزك ــد   کفش ــتري برخوردارن ــارایی بیش ــرعت و ک ــا از س ه

(Subhash and Chander 1996).  
ــران در ــن    در ای ــون ای ــاط کشــور ف بســیاري از نق

هاي اخیـر  تنها در سال و ها ناشناخته مانده استمگس
مطالعات محدودي در خصوص ایـن خـانواده در برخـی    

. (Sadeghi 2003)منــاطق کشــور انجــام شــده اســت  
خصوص شکارگرهاي شته مومی کلم هم در سـال هـاي   در

در بررسـی  اخیر مطالعاتی در کشورمان شروع شده اسـت.  
) تعـدادي از  1383نجام شده توسط ملکشی و همکـاران ( ا

گونه هاي سیرفید شکارگر شته مومی کلم از مزارع کلزاي 
استان هاي سردسیري، معتدل و نیمـه گرمسـیري کشـور    
ــزاي      ــزارع کل ــت. در م ــده اس ــزارش ش ــع آوري و گ جم
خوزستان مگس هاي شکارگر سیرفید از جمعیت و کارایی 

ه هاي آفت در مقایسـه بـا   بیشتري در کنترل جمعیت شت
ــه زاده،    ــد (خواج ــکارگرها برخوردارن ــایر ش ). در 1383س

مطالعه انجـام شـده در خصـوص تنـوع زیسـتی و پویـایی       
ــزاي     ــزارع کل ــکارگر در م ــاي ش ــس ه ــن مگ ــت ای جمعی
آذربایجان غربی این حشرات از مهم ترین گـروه دشـمنان   

که نقـش مهمـی در    ندا طبیعی در مزارع کلزا معرفی شده
ترل جمعیت شته مومی کلـم بـه عهـده دارنـد. در ایـن      کن

مطالعه گونه غالب در اواسط بهار در اوج جمعیت می باشد 
  ).1385(رنجی و همکاران، 

هاي فراوان و زمین یبا وجود منابع آباستان کرمانشاه 
در تولیــد و بــاالیی و اســتعداد امکانــات بــالقوه از  مناسـب 

از انجام این پروژه  هدف .برخوردار استتوسعه کشت کلزا 
گامی در جهت اجراي کنترل بیولوژیک بـه عنـوان پایـه و    
اساس مدیریت تلفیقی آفـات در حفـظ محصـول، بـه هـم      

هاي زنجیره غذایی بـر اثـر سمپاشـی هـاي     نخوردن چرخه
اصولی و در نهایت حفظ محصـول بـر اسـاس    رویه و غیربی

ن در ای توسعه پایدار و حفظ تعادل در محیط زیست است.
ي هاي سـیرفید مـزارع کلـزا   تغییرات جمعیت مگسراستا 

کرمانشاه جهت تعیین گونه ي غالب منطقه مورد ارزیـابی  
  قرار گرفت.

  
  هامواد و روش

  هاي صحراییپژوهش
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  تعیین مزارع محل اجراي طرح
 به مزرعه یک 1391- 92 زراعی هايسال طی
 آباد اسالم تحقیقاتی ایستگاه در مربع متر 2000 مساحت

غرب در مجاورت با مزارع ازدیادي کلزا انتخاب و اقدام به 
). کلیه عملیات زراعی از 1کشت رقم رایج اپرا شد (جدول 

کلزاي  زمان کاشت تا زمان برداشت همانند سایر مزارع
(شاهد) انجام گرفت. تنها تفاوت مربوط به کنترل  ازدیادي

  شیمیایی شته ها بود که در مزارع تیمار انجام نشد.
  

هاي جمع آوري و بررسی تغییرات جمعیت گونه
  مختلف سیرفید

به منظور بررسی فراوانی و تغییرات جمعیت 
هاي سیرفید در طول یک فصل حشرات بالغ مگس

، عرض 5/1(طول زراعی از تله ماالیز با ابعاد همسان 
یک تله در مزرعه استفاده شد.  متر) 2و ارتفاع  2

در ) و دیگري متري 2000نشده (قطعه  سمپاشی
ها از ابتداي مزرعه سمپاشی شده نصب گردید. این تله

بهار قبل از ظهور این حشرات تا بعد از برداشت مزارع 
 به طور هفتگی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند.
همچنین تخم و الرو  مگس هاي سیرفید از کلنی شته ها 
 جمع آوري شده (از محل اجراي طرح و مزارع زارعین) و
در آزمایشگاه تا زمان خروج حشرات کامل پرورش یافتند. 

افزارهاي آماري  ها با نرمدر نهایت با تجزیه و تحلیل داده
هاي مربوط به تغییرات فصلی غالب تعیین و منحنی گونه

  شدند.جمعیت ترسیم 
  

  بررسی تغییرات جمعیت شته هاي میزبان 
ر همزمان د ین مطالعه جمعیت شته مومی کلمدر ا 

مزارع سمپاشی شده و سمپاشی نشده مورد ارزیابی قرار 
گرفت. هدف از این مطالعه مشخص کردن ارتباط انبوهی 
جمعیت شته میزبان با فعالیت و انبوهی جمعیت 

روز)  7برداري (فواصل هاي سیرفید بود. در هر نمونهمگس
بوته کلزا بطور تصادفی از دو قطر مزرعه انتخاب  10تعداد 

 5داد پوره ها و حشرات کامل شته روي شده و تع
ها) شمارش و سرشاخه گیاه (محل اصلی تجمع شته

برداري در تخمین نسبی برداري شد. در این نمونهآمار
هاي طولی (میانگین جمعیت ها از شاخصجمعیت شته

هاي آلوده) استفاده سانتی متر از طول ساقه یکها در شته
ها در فواصل زمانی تهگیري جمعیت ششد. پس از اندازه

ها ترسیم شد. مختلف، نمودار نوسانات جمعیت شته
هاي همچنین زمان تخمگذاري و تعداد تخم مگس

سیرفید، زمان تفریخ تخم ها و تعداد الروها روي بوته هاي 
  برداري ها ثبت شد. کلزاي انتخابی در نمونه

  
  مطالعات آزمایشگاهی

  Syrphidae ي خانوادههاشناسایی گونه
هاي سیرفید از هاي مگسبراي شناسایی گونه

 استفاده Steyskal (1983)و  Coe (1953)کلیدهاي معتبر 
نمونه ها پس از شناسایی اولیه در موسسه تحقیقات  شد.

گیاه پزشکی کشور تایید نهایی شدند.

  
  .1392و  1391. مشخصات مزارع کلزاي انتخابی جهت نمونه برداري پروژه در دو سال 1جدول 

مساحت   مزرعه  نام ایستگاه

  مزرعه

تاریخ 

  کاشت

نوع 

  کاشت

  رقم کشت شده  میزان بذر مصرفی

گرم در کیلو 10  مکانیزه  مهر  هکتار 2/0  پروژه  اسالم آباد غرب

  هکتار

 )Operaاپرا (

 

گرم در کیلو 10  مکانیزه  مهر  هکتار 5  ازدیادي

  هکتار

  )Operaاپرا (
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  نتایج
  مع آوري شده سیرفید ج هايگونه هاي مگس

گونه مگس سیرفید از مزارع کلزا  11 در این مطالعه
). همه گونه هاي 2شناسایی و معرفی شدند (جدول 

بودند. جنس  Syrphinaeشکارگر متعلق به زیرخانواده 
Paragus ترین تنوع بیش آوري شدهبا سه گونه جمع

 وEupeodes هاي اختصاص داد. جنساي را به خود گونه
Spherophoria  با دو گونه در جایگاه بعدي قرار  هر یک

ترین تنوع ها هر کدام با یک گونه کمگرفتند. سایر جنس
در سال  E. corollaeگونه  ).2 اي را داشتند (جدولگونه

درصد فراوانی به  3/67با  درصد و در سال دوم 9/68ول با ا
عنوان گونه غالب در مزارع مورد بررسی شناخته شد. سایر 

هاي شکارگر این خانواده نیز از لحاظ درصد فراوانی در هگون
  . رده هاي بعدي قرار داشتند

 
هاي مگـس سـیرفید   بررسی تغییرات جمعیت گونه

  شکارگر و شته مومی کلم 
نتایج نشان داد مگس هاي سیرفید در مزرعـه کلـزاي   

)، دو برداشـت (زمـان   مورد بررسی از فروردین تا اوایل تیر
). این روند در هر دو مزرعـه  1 (شکل نداوج جمعیت داشت

اول  اوجسمپاشی شـده و سمپاشـی نشـده مشـاهده شـد.      
جمعیت حشرات کامل از نیمه دوم فروردین شروع شـده و  

 به بیشـترین میـزان خـود رسـید    در اواسط اردیبهشت ماه 
ي رشد کلزا این زمـان مقـارن بـا مرحلـه     (بر اساس فنولوژ

دوم جمعیت در  اوج گلدهی تا شروع تشکیل غالف است).
(بـر  به بیشترین میزان خود رسید نزدیکی مرحله برداشت 

ي رشد کلـزا ایـن زمـان مقـارن بـا رسـیدن       ژاساس فنولو
ها و پر شدن دانه است)، ولی این افزایش جمعیت به غالف

مزمـان بـا کـاهش    اندازه اواسـط اردیبهشـت مـاه نبـود. ه    
هـا،  تعـداد تخـم هـاي روي بـرگ    جمعیت حشرات کامـل  

هاي تجمع شته افزایش یافت و سـپس  سرشاخه ها و محل
جمعیت الروهاي شکارگر به طور چشم گیـري زیـاد شـد.    

دوم جمعیت مگس هـاي بـالغ کـه     اوجپس از پائین آمدن 
قرار داشت، و به زمان برداشـت  رشدي کلزا در مراحل آخر 

نزدیک شد سایر مراحل زیستی مانند تخم و الرو در مزارع 
  مشاهده نشد. 

در نشـان داد  ها در مزرعه مذکور بررسی جمعیت شته
       هـر سـانتی متـر از سرشــاخه اصـلی، فرعـی و گـل آذیــن      

. در ایـن بررسـی   شته مومی کلم وجود داشت 109 ± 34
مشخص شد که جمعیت شـته هـا در شـروع گلـدهی بـه      

ــزایش   ــدت اف ــیش ــدم ــت در نیمــه دوم  یاب . اوج جمعی
هـاي بـالغ   ی مگـس اردیبهشت بعـد از اولـین اوج جمعیتـ   

هـاي سـیرفید   ). در این مرحله مگس2 شکلسیرفید بود (
بیشتر در حالت تخـم و الروهـاي سـنین پـائین در داخـل      

ها مشاهده شـدند (در ایـن مرحلـه کلـزا بـر اسـاس       کلنی
  ). ود در مرحله غالف تا تشکیل دانه بودفنولوژي رشد خ

  
هاي سیرفید در دو مقایسه تغییرات جمعیتی مگس

  ه سمپاشی شده و سمپاشی نشدهمزرع
هاي سیرفید در دو مقایسه تغییرات جمعیت مگس

) و سمپاشی شده نشان داد شاهدمزرعه سمپاشی نشده (
که عملیات کنترل شیمیایی علیه شته مومی کلم باعث 

ه پایین آمدن ناگهانی جمعیت مگس هاي سیرفید شد
  ).1(شکل است

  
ر دو مزرعه مقایسه تغییرات جمعیتی شته مومی کلم د

  سمپاشی شده و سمپاشی نشده
مقایسه تغییرات جمعیت شته مومی کلم در مزارع 

که عملیات کنترل  دادسمپاشی شده و سمپاشی نشده نشان 
. جمعیت شته ها شده استباعث کاهش جمعیت شته ها 

ولی پس از مدتی   بعد از سمپاشی به شدت کاهش یافت
  ). 2شکل( فتمجدداً افزایش یا

  
  بحث
هاي سیرفید در بررسی حاضر طالعه جمعیت مگسم 

گونه مگس سیرفید  11در مزارع مورد بررسی نشان داد که 
نمونه هاي  بیشترینبا  E. corolla شکارگر وجود دارد. گونه 

در شکار شده به عنوان گونه غالب این مزارع شناخته شد. 
   هايبررسی انجام شده روي فون حشرات کلزا طی سال

گونه از این  21در مزارع دشت مغان تعداد  80-1379
  ).1381خانواده جمع آوري شد (قرالی و لطفعلی زاده، 
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  .1392و  1391هاي  مزارع کلزا در سال آوري شده در بررسیهاي مگس سیرفید جمع. فهرست گونه2جدول 

درصد فراوانی  نام قبیله  نام جنس و گونه
)91(سال   

 درصد فراوانی
  )92(سال 

Eupeodes corollae (Fabricus, 1794) Syrphini 9/68  3/67  
Eupeodes (Eupeodes) nuba (Wiedmann, 1830) Syrphini 2/9  6/8  
Spherophoria turkmenica Bankoska, 1964 Syrphini 7/8  9/6  
Spherophoria scripta (Linnaeus, 1758) Syrphini 6/5  3/6  
Episyrphus balteatus (Degeer, 1776) Syrphini 2 6/3  
Paragus (Paragus) bicolor (Fabricus, 1794) Paragini 5/1  2 
Paragus (Paragus) quadrifasciatus Meigen, 1822 Paragini 1 7/1  
Scaeva (Scaeva) pyrastari(Linnaeus)  Syrphini 1 7/0  
Melanostoma melenium (Linnaeus, 1758) Melanostomini 1 7/0  
Ishidon aegyptius (Wiedmann, 1830) Syrphini 5/0  7/0  
Paragus (Paragus) Compeditus Wiedmann, 1830 Paragini 5/0  3/0  

  
با خشک شدن مزارع کلزا جمعیت مگس هاي بالغ به 
شدت کاهش یافت و به ندرت در سطح مزارع مگس هاي 

حاشیه مزارع سیرفید مشاهده شد. بازرسی گیاهان سبز 
مورد بررسی نشان داد که پس از خشک شدن مزارع کلزا 

این حشرات به سایر مزارع و گیاهان سبز اطراف مهاجرت 
می کنند و می توان نتیجه گیري کرد که این شکارگرها از 
فروردین تا اواخر تیر دو نسل را در مزارع کلزا سپري 

   Padhakrishnan and Muraleedharan (1993)کنند. می

  .1391. مقایسه تغییرات جمعیتی مگس هاي سیرفید در دو مزرعه سمپاشی شده و سمپاشی نشده  در سال 1شکل            
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  .1391. مقایسه تغییرات جمعیتی شته مومی کلم در دو مزرعه سمپاشی شده و سمپاشی نشده در سال 2شکل               

    
 از شکارگر فیدسیر مگس گونه شش تغییرات جمعیت

 مطالعه مورد هند کشور در را E. corollae   گونه جمله

 این جمعیت باالترین که داشتند بیان و دادند قرار

 نشان آمده بدست نتایج. باشد بهار می اوایل در شکارگرها

 حاوي رنگ زرد هاي با تشت مقایسه در ماالیز تله که داد

  .دارد یرفیدس هاي مگس آوري جمع در باالتري کارایی آب
عملیات کنترل شیمیایی در مزارع سمپاشی شده 

باعث کاهش جمعیت میزبان شد و به دلیل این که 
مراحل مختلف الروي در معرض سموم  وحشرات بالغ 

ها به صورت شیمیایی قرار داشتند جمعیت این مگس
با گذشت زمان تاثیر سموم شیمیایی مقطعی کاهش یافت. 

ها و وجود منابع ایش مجدد شتهکاهش یافت و به علت افز
هاي سیرفید شهد و گرده در مزارع کلزا جمعیت مگس

شیمیایی استفاده از سموم  مجدداً افزایش پیدا کرد.
جمعیت شته مومی را در مزارع پایین آورد ولی باعث از 
بین رفتن کامل آفت نشد. پس از مدتی دوباره جمعیت 

زایش دوباره شته مومی کلم افزایش یافت، ولی این اف
جمعیت شته ها در مزارع سمپاشی شده تا آخر فصل 
زراعی به میزان مزارع سمپاشی نشده بود که احتماالً به 
علت پایین آمدن جمعیت حشرات مفید این مزارع به 

سموم مورد استفاده بر علیه سموم مصرفی بود.  جهت

طوري انتخاب شوند که به جمعیت شکارگر باید ها شته
ي وارد نسازند براي مثال سولفات نیکوتین لطمه شدید

 Kao et( حداقل سمیت را براي جمعیت این حشرات دارند

al. 1990.(   
ها نیز در در این بررسی مشخص شد که جمعیت شته

شروع گلدهی به شدت افزایش می یابـد. اوج جمعیـت در   
اول جمعیتـی   اوجنیمه دوم اردیبهشـت بـوده کـه بعـد از     

ید است. در این مرحله مگـس هـاي   مگس هاي بالغ سیرف
م و الروهـاي سـنین پـائین در    سیرفید بیشتر در حالت تخ

هـا مشـاهده شـدند (در ایـن مرحلـه کلـزا        داخل جمعیت
اساس فنولوژي رشد خود در مرحله غالف تا تشکیل دانه بر

با مشاهده نمودار جمعیت شـته هـا و مگـس هـاي     است). 
افـزایش  کن است ممتوان نتیجه گیري کرد که سیرفید می

هاي سیرفید وابسـته بـه افـزایش جمعیـت     جمعیت مگس
خصوص ارتباط جمعیت آفات و شکارگرها شته ها است. در

با فنولوژي گیاه، با خشک شـدن گیـاه جمعیـت شـته هـا      
کاهش یافته و به تبـع آن جمعیـت مگـس هـاي سـیرفید      
شکارگر که وابستگی غذایی به میزبان داشـته نیـز کـاهش    

 .Brewer et al(ر پژوهش انجـام شـده توسـط    می یابد. د

ــاي    2005) ــت مگــس ه ــار جمعی ــل به ــا در اوای در آمریک
که با گرم شدن هـوا و  سیرفید شکارگر شته ها بیشتر بود 
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کـه بـا    یافتکاهش جمعیت میزبان تراکم آنها نیز کاهش 
  تحقیق حاضر مطابقت دارد.نتایج 

آن اسـت کـه    يبیـان کننـده  هاي انجام شـده  بررسی
هاي سیرفید پتانسیل باالیی در کنترل آفـات بـویژه   گسم

توانند جایگـاه  میآفات ها داشته و در مدیریت تلفیقی شته
 این شکارگرها مناسبی داشته باشند. در حال حاضر کاربرد

آفـات   هـا و سـایر  هاي مختلف آفات بویژه شـته هعلیه گرو
ــذیر اســت  . الروهــاي (Hart and Bale 1997)امکــان پ

ر این گروه از مگس هـا عامـل مهمـی در کنتـرل و     شکارگ
جلوگیري از طغیان شته مـومی کلـم در گیاهـان مختلـف     

 Jankowskaچلیپائیـان از جملـه کلـزا مـی باشـند (      تیره

2005(.    
توان با افزایش منابع شهد و در مدیریت تلفیقی آفات می

ها در مزارع و باغات باعث جلب و هدایت دشمنان گرده گل
در مطالعه انجام شده در  .فات بویژه سیرفیدها شدآ طبیعی

هاي سیرفید ژاپن با کشت توام کلم و گیاهان جاذب مگس
 Morris)اند ها شدهبطور موثر باعث کاهش آلودگی به شته

هاي ها در اکوسیستم. با توجه به اهمیت این مگس(2000
ها در کشاورزي یک مطالعه کاربردي در جهت بکارگیري آن

رسد.ضروري به نظر می آفاته مدیریت تلفیقی برنام
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Abstract 
The population fluctuation of predacious species of syrphid flies was studied in rapeseed fields of Kermanshah 

province in 2011-12. Malais traps were used for collecting syrphid flies and larvae were collected and reared in 

laboratory. For sampling cabbage aphid, a number of infested foliage as well as rate of infestation was assessed 

on five randomly selected foliage belonging to 10 plants. The surveys were done both in sprayed and none-

sprayed fields. Overall 11 syrphid species were collected and identified in these fields. Eupeodes corollae was 

regarded as predominant species. This study indicated that the syrphid flies spent two generations from April to 

July. The study showed that Brevicoryne brassicae had only one peak at the same duration. The peak of aphid 

population occurred just after the first peak of syrphid population. At this time syrphid flies were observed as 

larvae and egg stages in the field. In sprayed field populations, both syrphid flies and cabbage aphid reduced 

following spraying and increased again after a while, but the population level was not as high as that of the 

none-sprayed field. 
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