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 الملخص
 

ام  تلعب حشرات السيرفيد التي تعرف بالذباب الحوَّ

دوراَ هام في تلقيح األزهار، تتغذى الحشرات الكاملة 

على رحيق األزهار وحبوب الطلع. يلعب الكثير من 

أنواعها دوراَ في المكافحة الحيوية وذلك بتغذيتها على 

 ا.ــحشرات المن بواسطة األطوار اليرقية المختلفة له

بااالر م ماان أهميتهااا ايقتصااادية، مي أم المعلومااات 

عن تصنيف وبيولوجية هذه الحشرات في بعض البيئات 

 السورية )دير الزور(  ير معروفة.

تاام اجااراء عمليااة حصاار ذباااب الساايرفيد فااي منطقااة 

مااار  ماان دياار الاازور ) ساارا سااوريا( راا   الفتاار  

ة الجماع ، بايعتمااد علاى طريقا2006وحتى يوليو للعاام 

 / نوعاً.12بالصحوم الصفراء، تم تحديد /

كونها قدمت بعض فى تكمن أهمية هذه الدراسة 

المعلومات األولية المفيد  في الدراسات المهتمة بالتنوع 

 ة.ـوتعريف الفاونا الحشرية السوري، الحيوي

 المقدمة

 

تتميز البيئة السورية بغناها بمكوناتها وي سيما 

موجود  فيها سواء النافعة منها أو األنواع الحشرية ال

ع ـا بشكل موسـر منهـالضار ، ولم يدر  الكثي

ا لها ـورصوصاً الحشرات النافعة )ذباب السيرفيد(، ولم

 من أهمية في التوازم الطبيعي.

كثيراً ما نشاهد حشرات السيرفيد في الطبيعة 

بألوانها الزاهية والجاذبة وبطيرانها المميز وهي تحوم 

زهار، تأتي أهمية الحشرات الكاملة كملقحات حو  األ

(، في حين تبدي Gilbert, 1981) Pollinatorلألزهار 

ً في أنماط تغذيتها فهي تتوزع  يرقات السيرفيد تباينا

 Zoophagous على ث ث مجموعات رئيسة: المفترسات

، والرميات  Phytophagous، المتغذيات 

Saprophagous (Baenkoska, 1964 & 1980). 

تنتمي حشرات ذباب السيرفيد ملى فصيلة 

Syrphidae   من رتبة ثنائية األجنحةDiptera  تحت رتبة

Cyclorrhapha  ،يزيد عدد األنواع التابعة لهذه و

الفصيلة عن رمسة آيف نوع منتشر  على نطاا واسع 

ي حين تعتبر المناطق ايستوائية ـم فـفي بقاع العال

وتعتبر ذات أهمية ، لها األكثر انتشاراً وتواجداً 

اقتصادية كوم أم األطوار اليرقية المختلفة لبعض 

ً في الحد من أعداد حشرات  األنواع تلعب دوراً هاما

 (.Hull, 1949)المن 

تعتبر هذه الحشرات من المفترسات األكثر اهمية 

عظم فم، (Roeber, 1990)واألكبر من حيث تعدادها 

ا حشرات المن، في أنواع هذه المجموعة تهاجم يرقاته

البعض اآلرر يهاجم حشرات أررى مثل فإم حين 

الذباب األبيض والبسي ، والبعض اآلرر يهاجم يرقات 
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اهمية  لك فإملذ ،(Belcari, 1989)حرسفية األجنحة

وفائد  أنواع هذه المجموعة تكمن في دورها في 

في  فإنها تساهم وبالتالي ، الطبيعة أعداء حيوية مفيد  

لمكافحة الطبيعية في الحد من أعداد بعض عملية ا

 الحشرات.

لحشرات السيرفيد نطاا بيئي واسع من المساكن 

، ويعتبر الكثير منها ساكنات Habitatsوالمواطن 

، في حين Silvicolousالمناطق الحراجية والشجرية 

يتواجد البعض اآلرر في المناطق المكشوفة والجافة 

Xerophilousر في المناطق ، ويكثر البعض اآلر

 رر يالبعض اآلفإم ، في حين Hydrophilousالرطبة 

 Eurytopeه ة تخصصية في مسكنـدي أيـبي

(Verlinden, 1994 and Koja, 1991).   

تأتي هذه الدراسة كخطو  على طريق البحث العلمي 

ى رصد ـبغرض تدعيم وترميم المعلومات الهادفة مل

دم الجهود ـبما يخة البحث ـانواع هذه الفصيلة في منطق

 ة.ـالسوري الفوناالمبذولة في معرفة وبناء 

 

 وطرق البحثمواد 
 

هذا البحث في ث ثة مواقع  اجرياماكن البحث:  -أ

بالقرب من  Agroecosystemذات نظام زراعي 

 مدينة دير الزور وهي
 

 10في منطقة المريعية التي تبعد الموقع األول:  -

فرات، كم سرا دير الزور على سرير نهر ال

مصيد  مائية  25حيث وزع في هذا الموقع 

منها تم وضعها بين األسجار  10صفراء؛ 

مصيد  مائية صفراء وزعت  15الحراجية ، 

 بين حقو  الشوندر السكري.

كم  62منطقة القَرية التي تبعد  الموقع الثاني: -

سرا دير الزور على سرير نهر الفرات، حيث 

حقو   مصيد  في 15وزعت المصائد وعددها 

 الشوندر وأسجار الرمام.

 

كم  2منطقة كلية الزراعة وتبعد  الموقع الثالث: -

سما  دير الزور على سرير نهر الفرات حيث 

ن سجر  ـمنها بالقرب م 5مصائد؛  10وزع 

 أررى بين األسجار الحراجية. 5الورد و

 

  طريقة البحث -ب

 

 نظراً لمحدودية ايمكانات المتوفر  فقد تم ايعتماد

على الطريقة اللونية للجمع وذلك باستخدام المصائد 

المائية الصفراء، وهي محدى الوسائل المتبعة في جمع 

الحشرات التي تبدي كفاء  طيرام عالية، وارتيار اللوم 

نتيجة أم حشرات السيرفيد تنجذب مليه كام األصفر 

  (Koja, 1991) .وذلك مقارنة مع األلوام األررى 

دمة في هذه الدراسة عبار  عن المصائد المستخ 

سم وعمق  25مصائد ب ستيكية صفراء اللوم، بقطر 

ً مليها ماد  صابونية  15 سم، ملئت بالماء العادي مضافا

إللغاء التوتر السطحي وماد  حافظة )فورمالين( لحفظ 

دد الصحوم ـغ عـبلوراء، ـالحشرات من ايهت

 (.1)شكل مصيد   50المستخدمة في هذا البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 صورة المصيدة المائية الصفراء.  يمثل 1شكل 

 تم نشر المصائد المائية الصفراء في مناطق البحث

في أماكن مكشوفة واضحة الرؤية( ر   الفتر  )

. ورضعت ملى 2006الواقعة بين مار  ويوليو للعام 

مراقبة دائمة للحفاظ على نظافتها وتفريغ محتوياتها من 

ن ثم حفظت ـوم،  مر  في ايسبوع(الحشرات )بمعد  

+ %70ات المعزولة في محلو  كحولي تركيز ـالعين

حمض الخل الثلجي، مع تسجيل تاريخ   ليسيرين+

 ومكام الجمع لكل عينة. 
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 Results & Discussionالنتائج والمناقشة   

 

بعد دراسة األنواع الحشرية التي تم جمعها ومن ثم 

ً من أنواع  12ف فقد تم تحديد وتصني، عزلها  نوعا

ح التصنيفية ـة بالمفاتيـد وذلك بايستعانـالسيرفي

 Stubbs & Falk, 2002 and) ة بذباب السيرفيدـالخاص

Van veen, 2004) يوضح األنواع  (1الجدول رقم )و

المحدد  لمناطق البحث ككل ولكل موقع من مواقع 

 البحث.

 

ككال .  يوضح األنواع المحددة لمنااط  البحاث 1جدول 

 ولكل موقع من مواقع البحث.

 

الموقع 

 الثالث

الموقع 

 الثاني

الموقع 

 األول
 النوع

- x - 1. Chrystoxum  intermedium 

x x x 2. Episyrphus balteatus 

x - - 3. Eristalis abasivus 

- x x 4.Eristalis arbustorum 

x x x 5. Eristalis pertinax 

- x x 6. Eristalis tenax 

x x x 7. Melanostoma mellinum 

x - x 8. Melanostoma scalare 

x x x 9. Metasyrphus corollae 

x x x 10. Sphaerophopria scripta 

x - - 11. Syritta pipiens 

- x - 12. Syrphus vitripennis 

X .تمثل وجود الحشرة في الموقع : 

 : تمثل عدم وجود الحشرة في الموقع. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سوريا-واع السيرفيد في منطقة دير الزوريوضح النسبة المؤية ألن . 2سكل 
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أم كثافة األنواع المختلفة  (2الجدول )ن حظ من 

(    1تختلف بارت ف النوع، وكذلك ن حظ من الجدو  )

األنواع المتواجد  في كل موقع من مواقع البحث، وقد 

: عدد األجيا ، طو  موسم يعزى ذلك ملى أسباب عديد 

النشاط، توفر العائل الغذائي، توفر المسكن للحشرات 

الكاملة واليرقات. وكما ن حظ أم طريقة الجمع لها 

 ,Koja)دور كبير في مظهار الكثافات المختلفة لألنواع 

1991 .) 

تفوا النوع  (2الشكل )وكما ن حظ من 

Metasyrphus corollae   وكانت من حيث عدد األفراد

 Episyrphus balteatus، ت ه النوع %47.92 نسبتها   

 Tishlerوحسب مقيا  ،  % 39.32 وبلغت نسبته

يمكن  Dominance structureلتحديد مستوى التواجد 

وقد يعزى  Eudominantاعتبارهما نوعين فوا سائدين 

سبب تفوقهما ملى المرونة التي يبديانها في متطلباتهما 

والمسكن حيث تواجدا في كل مواقع من حيث الغذاء 

 (.1جدول )البحث 

قد  Melanostoma mellinumبينما ن حظ أم النوع 

 Dominantأتى في المرتبة الثالثة وبمستوى سائد 

 Sphaerophopria، والنوع % 6.91وبلغت نسبته 

scripta   قد احتل المرتبة الرابعة بمستوى تحت سائد

Subdominant  حيث تواجدا % 2.76وبلغت نسبته ،

 .(1جدول )أيضا في كل مواقع البحث 

يجدر بنا أم ننوه أم يرقات األنواع األربعة التي تم 

 Zoophagousي المفتر  ـن النمط الغذائـي مـا هـذكره

(Koja, 1991 وكما ذكرنا أنه تم نشر المصائد المائية .)

ين الصفراء في مناطق البحث ر   الفتر  الواقعة ب

مار  ويوليو وذلك كمحاولة لرصد وتسجيل األنواع 

ذات النشاط المبكر من ذباب السيرفيد في مواقع البحث، 

في   Metasyrphus corollaeحيث وجد النوع  

وكام هو األبكر في الظهور في مواقع  10/4/2006

في   Eristalis pertinaxالبحث ت ه في الظهور النوع  

في  Episyrphus balteatusثم النوع  17/4/2006

في   Sphaerophopria scriptaثم النوع   24/4/2006

الذي يوضح بدء  (2الجدول )ر ـانظ[وهكذا  1/5/2006

د كل نوع من األنواع التي رصدت ـدى تواجـنشاط وم

 .]ع البحثـفي مواق

 

 

.  يوضااااح تاااااريأل واااااور األنااااواع المحااااددة 2جاااادول 

 لمناط  البحث ومجموع أفراد كل نوع.

 

مجموع 

 األفراد

تاريخ ظهور 

النوع في 

 المصيدة

 النوع

2 6/5 – 5/22 1. Chrystoxum intermedium 
 

256 

 

-5  /1 – 4/24 

- 5/22 – 5/8   

6/12 – 5/29 

 

2. Episyrphus balteatus…... 

2 6/12 – 5/22 3. Eristalis abasivus………. 

3 15/5-   

6/26  – 6/5  

4. Eristalis arbustorum…… 

 

3 

 

 -4 /17 

5/8 – 5/1  

 

5. Eristalis pertinax ………. 

2 6/5 – 5/22 6. Eristalis tenax ………….. 

45 -5  /22 – 5/15 

-6 /19 – 6/5  

6/26 

7. Melanostoma mellinum... 

4 -6 /5 – 5/29 

6/19 – 6/12  

8. Melanostoma scalare …. 

312  - 4/17 – 4/10 

- 5/8 – 5/1  

6/5 – 5/22 

9. Metasyrphus corollae …. 

18 5-/8 – 5/1 

- 5/29 – 5/22  

6/12 

10. Sphaerophopria scripta 

1 5/8 11. Syritta pipiens  ………. 

3 -  15/5 - 5/8 

5/22 

12. Syrphus vitripennis ….. 

 المجموع الكلي لألفراد  651

أم بدء ظهور نشاط ذباب  (2الجدول )ن حظ من 

في  2006/6/26 في وانتهى 10/4/2006في السيرفيد كام 
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مواقع البحث وذلك يعتبارات تتعلق بالعوامل البيئية 

( ومدى ت ئم حشرات السيرفيد الحرارة والرطوبة)

الذي يبين متوسط  (3)الجدول رقم انظر [معها، 

درجات الحرار  ومتوسط الرطوبة النسبية ر   أسهر 

 .]لبحثا تنفيذ

بأم  (Grosser, 1977 & 1979)وقد ذكر الباحث 

نشاط ذباب السيرفيد ينحصر في المجا  الحراري 

( وام درجة %95–50( ورطوبة نسبية )م29°–10)

 م(. °25–21الحرار  المثلى هي )
 

.  يبين متوسط درجاة والرطوباة النسابية را   3جدو  

حسااب محطااة األرصاااد  أسااهر تنفيااذ البحااث

 سوريا  -المنارية ألكساد في دير الزور
 

 يوليو يونيو مايو أبريل مار  لشهرا

متوسط درجة 

 الحرار  ْم 
15.11 21 25.6 

36.1

2 
33.92 

متوسط الرطوبة 

 النسبية %
55.45 

50.2

7 

37.6

1 

29.2

7 
30.84 

 

لقد كام الهدف من البحث تحديد األنواع المنتشر  

في مناطق الدراسة ومعرفة تاريخ  بدء النشاط لكل 

ً لمثل هذا نوع، وقد تكوم فتر  الدرا سة قصير  نسبيا

النوع من الدراسة المرتبط بخاصة الجمع ورصائص 

نوعاً  12مواقع البحث الذي أمكن فيه تحديد وتعريف 

 من ذباب السيرفيد.

ييمكن القو  بأم هذا العدد من األنواع بالكثير أو و

بالقليل أو التنبؤ بأم منطقة البحث  نية أو فقير  

ألم هناك العديد ، ب السيرفيد باألنواع الحشرية من ذبا

من العوامل التي تلعب دوراً بالتنوع الخاص بذباب 

السيرفيد، ومن أهم هذه العوامل الحرار  والرطوبة 

ومن ثم الغطاء النباتي التي ترتادها هذه الحشرات لكي 

ومن جهة أررى  ، تؤمن رحيق األزهار هذا من جهة

ذائية توفر العوائل الحشرية المناسبة كمصادر  

 لألطوار اليرقية.

مم عدم توفر الغذاء والمسكن لهذه الحشرات يدفع 

بها ملى الهجر  أو اينتقا  والبحث عن أماكن أررى 

تؤمن احتياجاتها ال زمة لها، كما أم التغير في 

مواصفات الوسط المحيط أيضاً من العوامل الهامة التي 

 Williams et al)تدفع بهذه الحشرات ملى الهجر  

، لذلك تبدو الحاجة ملحة ملى تدعيم وتوسيع مثل (1956

هذا النوع من الدراسات وذلك لمعرفة مكونات بيئتنا 

 الحيوية. 
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ABSTRACT 

 

The hoverflies insect species are considered 

the most economic pollinators of various flowers, 

the adult visitors feed on nectar and pollen. Many 

of syrphid survivors are voracious aphid feeders in 

their larval instars and are considered greatest bio-

control agent. They are beneficial insects when 
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estimating the damage of pest control is consid-

ered. In spite of their great economic importance, 

no progress has been estimated on taxonomy and 

biology of these insects in Syria. A surveillance 

studies of such flies were carried out in three loca-

tions (Agroecosystems) in Deir-Ezzor, Eastern 

Syria during March-July 2006, based on number 

of captured adults. Yellow dish traps were used, 

and 12 spieces were identified and counted.  This 

study will be an applicable addition to the availa-

ble knowledge about the Syrian fauna.     
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