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 در بوم نظام هاي كشاورزي استان كرمان شته خوار (Dip.: Syrphidae)تنوع گونه اي و فراواني سيرفيدهاي 
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از مهمترين خانواده هاي حشرات مي باشند. حشرات بالغ از گروه هاي مهم مالقات كننده گلها و الرو  (Dip.: Syrphidae)مگس هاي گل 
 1392و 1391بيعي آنها ايفا مي كنند. طي سالهاي بسياري از گونه ها شكارگر شته ها بوده و نقش مهمي دربرقراري تعادل بيولوژيكي و كنترل ط

سفيد و  ،فراواني و تنوع گونه اي مگس هاي گل در بوم نظام هاي كشاورزي استان كرمان با استفاده از دو نوع تله(نوري و آبي) درسه رنگ (زرد
گونه جمع آوري و شناسايي شد كه همگي براي اولين  28أ عمورد ارزيابي قرار گرفت. مجمو كوهپايه و جوپار ،آبي) در سه ايستگاه واقع درماهان

مي باشد. تنوع زيستي مگس هاي گل در مناطق مورد مطالعه با استفاده از    بار از استان كرمان گزارش مي شوند يك گونه نيز براي ايران جديد 
وينر براي ايستگاه  -شترين مقدارشاخص شانونشاخص هاي تنوع زيستي محاسبه و با آزمون تجزيه واريانس مورد مقايسه قرار گرفتند. بي

در مرداد ماه محاسبه شد. كمترين مقدارشاخص يكنواختي مربوط به  (0/06±1/03)در خردادماه و كمترين در ايستگاه ماهان (0/03±1/11)جوپار
مربوط به  شاخص غناي گونه اي (مارگالف) بود. بيشترين مقدار(0/01±0/90) و بيشترين مربوط به ايستگاه جوپار (0/01±0/89)ايستگاه كوهپايه 
مي باشد. براي ايستگاه جوپاراز ميان گونه هاي جمع آوري شده  (0/05±1/15)وكمترين مربوط به ايستگاه جوپار(0/07±1/24) ايستگاه كوهپايه 

گونه غالب مي باشد. درايستگاه ماهان گونه % )51(با  Episyrphus balteatus%) بود. درايستگاه كوهپايه گونه Syrphus ribesii )48سهم گونه 
Episyrphus balteatus  داراي بيشترين فراواني بود. اوج فعاليت گونه هاي جمع آوري شده در ايستگاه كوهپايه در ماه ارديبهشت و  )%55 (با

 درايستگاه ماهان ارديبهشت و ايستگاه جوپار در خرداد ماه مي باشد. ،خرداد
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