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 پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران-دو فصلنامه علمي

 )1393(، 160- 162، صفحه 2شماره  12جلد 

  
  كوتاه مقاله

  
   Pharetrophora iranica (Hym.: Ichneumonidae)زنبور  بررسي پارازيتيسم طبيعي
  هاي بذرخوار تاغ در استان يزد الرو پروانه روي

  
  1غالمرضا بيشه  و 1علي جعفري ندوشن، *1زاده مهدي شمس

  shamsardakany@yahoo.com: پست الكترونيك ،ايران، ارشد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد كارشناس -1
  
 28/08/93: تاريخ پذيرش   24/02/93: تاريخ دريافت   

  
  چكيده
از آفات مهم  Roesler Prorophora albidogilvella. و .Proceratia caesariella Ragonotبذرخوار تاغ  هاي پروانه
هر بار  1376و  1372 آنها، در طول سال يعيدشمنان طب ييكارا نييو تع ييمنظور شناسا به. مي باشند زديتاغ در استان  يها درختچه

  رهيدست آمده از شف به يدهاييتويپاراز انيدر م. پرورش داده شدند شگاهيو در آزما يآور  جمع غزارهاتااز  رهيعدد الرو و شف 200
 سميتيپاراز زانيانجام شده م يها يو در بررس ديخارج گرد Ichneumonidaeمتعلق به خانواده  يي، زنبورها شده هتيپاراز يالروها

 N. Narolsky توسط Narolsky. Pharetrophora iranica نام به ي شناسايي شدهها نمونه. ديگرد نييدرصد تع 2و  7 بيترت هب
  .تاغ گزارش شده است يخوار ثانوبذر يبار از رو نياول يا برايگونه در دن نيا. شد ييشناسا

  
   Prorophora albidogilvella و Proceratia caesariella، Pharetrophora iranicaدشمنان طبيعي،  تاغ، بذرخوار: هاي كليدي واژه

  
استان يزد يكي از مناطق خشك و بيابـاني مركـز ايـران    

هاي تاغ براي جلوگيري از  با توجه به اهميت درختچه .است
هكتار از اراضي استان يزد  130000گسترش بيابان بيش از 

آفات زيادي به اين گياه  ).1375نام،  بي( كاري شده است تاغ
 پروانـه بـذرخوار  . )1368و عبـايي،   عـادلي ( كننـد  مي حمله

Ragonot Proceratia caesriella خوار ثانوي  پروانه بذر و
از خــانواده  Prorophora albidogilvella Roesler تــاغ

Pyrallidae الروهـاي  . باشند از آفات مهم تاغ در استان مي
ها بشدت از بذرهاي ميزبان تغذيه كرده و گاهي تا   اين پروانه

زاده و همكـاران   شـمس ( برنـد  را از بـين مـي  بذرها از % 88
آنهـا   از اين رو شناسايي دشـمنان طبيعـي   . )1379و  1377

الروهـاي ايـن حشـرات تارهـاي     . ايست داراي اهميت ويژه
درصـد  . تننـد  مـي  هاي تاغ هاي درختچه سفيدي روي شاخه

تاغ در چند منطقه از استان يزد در جـدول  بذرهاي آلودگي 
  .نشان داده شده است 1

هاي بذرخوار تاغ  هاي پروانه براي مطالعه پارازيتوييد
 برداري در هر نوبت نمونه 76 و 73، 72هاي  در سال

كاري  الرو و شفيره آفت از مناطق مختلف تاغعدد  200
هاي پرورش با  ها در ظرف نمونه. آوري شد استان جمع

سيوس و سلدرجه  28±2يك شاخه بذردار در دماي 
 10ها  كف ظرفبه . درصد نگهداري شدند 50±5رطوبت 
آفت ريخته  الروهايشفيره شدن براي متر خاك نرم سانتي
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. گرديد هاي پرورش بازديد روزانه ظرف. شد
 منتقل% 75پارازيتوييدهاي خارج شده شمارش و به الكل 

 .Nشناسايي براي آقاي دكتربراي ها  نمونه. شدند

Narolsky  تحقيقات جانورشناسي اوكراين مؤسسه در
 .ارسال گرديد

زنبور كه عمل آمده نشان داد  مطالعات به
Pharetrophora iranica ) ه گرچه در مرحل) 1شكل

 اواخرد ولي تمام آنها در كن الروي آفت به آنها حمله مي
توان  بنابراين مي .شوند مرحله شفيرگي آفت از آن خارج مي

در آزمايشگاه اولين . شفيره ناميد -آنها را پارازيت الرو 
اين و  خارج شدهها  زنبورها در اوايل شهريورماه از شفيره

هاي انجام  طي بررسي. تا اواخر مهرماه ادامه داشت عمل
ش ش 1373 سالدر درصد و  هفت، 1372شده در سال 

و در سال  Proceratia caesarillaدرصد از الروهاي 
 albidogilvellaدرصد از الروهاي  دو، 1376

Prorophora اند  مورد حمله پارازيتوييد مذكور قرار گرفته
  ).3و  2 هاي جدول(

  
  تاغ در چند منطقه از استان يزدبذرهاي درصد آلودگي  -1 جدول

  درصد آلودگي بذر آلودهتعداد  شده تعداد كل بذر شمارش  برداري نام محل نمونه
  66  132 200  خويدك
  75  75  100  گردفرامرز

  88  176  200  اشكذر
  

  )1372سال (ان يزد تاس در P. iranicaتوسط زنبور  بذرخوار تاغ الروهاي پارازيتيسم درصد - 2 جدول 
 هاي كل شفيره  سال

  آوري شده جمع
تعداد خروج حشره كامل  شفيره تبديل شده به حشره

  آفت
  پارازيتيسمدرصد 

Pharetrophora iranica  

1372  1518 924 561  7  
1373  2435 1227 474  6  

  
  )1376سال ( در استان يزد P. iranicaتوسط زنبور  تاغ ثانوي الروهاي بذرخوار پارازيتيسمدرصد  -3 جدول

  پارازيتيسمدرصد   تعداد خروج حشره كامل آفت به حشرهشده شفيره تبديل  آوري شده هاي جمع كل شفيره
Pharetrophora iranica 

2179  526  475  2  

  
 دريد ئهاي مقدماتي مشخص شد اين پارازيتو در بررسي

 Prorophoraميزباني پروانه. سال يك نسل دارد

albidogilvella بار  براي اين گونه در دنيا براي اولين
  و نظر پروفسور شده  انجام تحقيقاتگزارش شده و طبق 

N. Narolsky  پروانه بذرخوار تاغ اولين ميزبان اين زنبور
  .گردد است كه توسط نگارنده از استان يزد گزارش مي

اي، طـول   رنگ حشره زرد مايل به قهـوه : حشره ماده

، شـاخك كوتـاه   )ريز بدون غالف تخم( متر ميلي 5/6بدن 
 برابر 1/2 بند، سر نسبتا بزرگ، پهن، عرض سر 27داراي 

ــد ــوس بلن ــول، كليپئ ــاه،   ط ــينه كوت و محــدب، قفــس س
ــش   ــوم داراي بخ ــالي، پروپودئ ــدون نوت ــكوترم ب   فرداس

 area superomedia  ــنج ــكم  مشــخص و پ ــلعي، ش ض
 1/2يـت اول باريـك، طـول ترژيـت دوم     ژاي، تر استوانه

ريـز كوتـاه،    برابر عرض آن، ترژيت شكم كمي مقعر، تخـم 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ...بررسي پارازيتيسم طبيعي زنبور                                                                                                                                                       162

ريـز   برابر طول پاي عقب، تخم 3/1ريز  مستقيم، طول تخم
 شـبيه بنـدي بـدن    رنگ و نقش: حشره نر .در انتها پهن شده

 29متر، شـاخك كوتـاه و    ميلي 75/4حشره ماده، بال جلو 
  .بندي

هاي  مهم اين گونه از ساير گونه تفاوت: صفات افتراقي
هاي ساده بزرگ حشرات نر و ماده و  اين جنس در چشم

  .در حشره ماده استريز  شدگي انتهاي تخم پهن

  

  
  )Pharetrophora iranica(زنبور پارازيتوييد بذرخوار تاغ  -1شكل 

  
  سپاسگزاري

محترم مركز تحقيقات كشاورزي و منابع مسئوالن از 
طبيعي  و همكاران بخش تحقيقات منابع استان يزد طبيعي
  .كنيم قدرداني مي ،ياري نمودند راطرح ما در اجراي  كهمركز 
  

  استفاده موردمنابع 
اداره كل  .استان هاي منابع طبيعي در موقعيت ايستگاه. 1375.نام بي -

  .منابع طبيعي استان يزد
بررسي بيولوژي پروانه . 1377. عبائي، م و اميد، ر. زاده، م شمس -

شناسايي و   (Prorophora albidogilvella)خوار ثانوي تاغ  بذر
انتشارات . تعيين ميزان كارائي دشمنان طبيعي آن در استان يزد

  .صفحه 39مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد، 
شناسايي دشمنان طبيعي و . 1379. ر ،اميد ، م وعبائي. مزاده،  شمس -

. هاي كنترل پروانه بذرخوار تاغ در استان يزد بررسي روش
  .صفحه 46، اد تحقيقات و آموزشانتشارات شركت جه

گزارش نهايي طرح بررسي حشرات . 1368. عبائي، م و عادلي، ا -
  .صفحه 112، هاي ايران كاري آور و جوندگان تاغ زيان

- Narolsky, N. B. & K. Schönitzer (2003): A new 

species of the genus Pharetrophora Narolsky 

from Iran (Hymenoptera, Ichneumonidae, 

Cremastinae). - Spixiana 26/2:155-158  
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