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 خانواده ازپنج گونه  جدیدگزارش 
 Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea)ایران براي فون 

 
 ویدا علی پناه، *جواد ناظمی رفیع

 ، سنندج، ایرانگروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان
 زاده حسین لطفعلی

 ریز، ایران، تبمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

 
 چکیده

Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea) پارازیتوئید  هاي زنبورهايیکی از بزرگترین خانواده
 سختآور از جمله بیعی حشرات زیانمهمترین دشمنان ط از است. افراد این خانواده

  (Hemiptera)جورباالنناو   (Lepidoptera)، بالپولکدارن (Diptera)، دوباالن (Coleoptera)بالپوشان
 1389 -1390زنبورهاي متعلق به این خانواده در استان کردستان (غرب کشور) در سال هستند. 

، Asaphes vulgaris Walker, 1934 گونه پنجآوري و شناسایی شدند که در بین آنها جمع
Halticoptera longipetiolus Hedqvist, 1975 ،Oodera monstrum Nikol’skaya, 1952، 

Stenoselma nigrum  Delucchi, 1956  وConomorium amplum Walker, 1935  گزارش به عنوان
 .هستندجدید از ایران 

 

 ، پارازیتوئیدفون، Pteromalidaeکردستان،  :هاي کلیديواژه
 
 

 مقدمه
تر از به کارگیري هاي شیمیایی براي کنترل بسیاري از آفات سهلکشامروزه مصرف آفت

     هاي سالم و هاي کنترل بیولوژیک از جمله روشروش .بیولوژیکی استهاي کنترل روش
هاي کنترل شیمیایی شده است که در این بین، حشرات خطر است که جایگزین روشبی

هاي کنترل برنامه آیند که درترین دشمنان طبیعی آفات به شمار میپارازیتوئید از عمومی

  j.nazemi@uok.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: *
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 3506با  Pteromalidae  خانواده گیرند.فاده قرار میهاي مختلف مورد استبیولوژیک به روش

 Chalcidoideaي از باالخانوادهپارازیتوئید ي بزرگ خانواده ي توصیف شده یکی از سهگونه
ي میزبانی مناطق انتشار این خانواده دامنه با توجه به گسترش و )Noyes, 2012(بوده 

 شوند.زارع و نیز در شالیزارها یافت میمیوه، در م افراد این خانواده در باغات اي دارند.گسترده
و  وئیداکتوپارازیت وئید،پارازیتلیه هستند اما برخی از آنها هیپراو پارازیتوئیدپترومالیده ها اکثراٌ 

این خانواده به عنوان دشمنان طبیعی طیف وسیعی از  .هستند وئیدبرخی دیگر اندوپارازیت
خانواده مورد حمله قرار زیر7(توسط  (Coleoptera)شانبالپوهاي سختحشرات نظیر راسته

    2(توسط (Lepidoptera)زیرخانواده)، بالپولکداران 6(توسط(Diptera) باالن گیرد)، دومی
 (Hemiptera)باالن جورناخانواده)، زیر4(توسط (Hymenoptera) غشائیانخانواده)، بالزیر

برخی از افراد این خانواده  )Dzhanokmen, 1990; 1989( اندخانواده) شناخته شدهزیر4(توسط
 .)Civelek et al., 2002( کار رفته اند به  Coccidaeشپشکهاي خانواده در کنترل بیولوژیک

هاي گونه از زیرخانواده 130 در ایرانکه  زیر خانواده است 31شامل  ي مذکورخانواده
Asaphinae ،Cerocephalinae ،Cleonyminae ،Colotrechninae ،Eunotinae ،

Miscogasterinae ،Pteromalinae، Spalangiinae  وOrmocerinae  گزارش شده است که
 با .)Ghahari et al., 2010( باشدمی  Pteromalinae بیشترین فراوانی مربوط به زیر خانواده

 کنترله در اهمیت گونه هاي این خانوادکردستان و  استان متنوع بسیار اقلیمی شرایط به توجه
 مورد مطالعه قرار گرفت. این خانواده در ایرانفون زنبورهاي ، طیف وسیعی از آفات

 
 ها مواد و روش

استان کردستان در غرب ایران از سمت شمال به استان آذربایجان غربی و بخشی از استان 
تان زنجان زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه، از شرق به استان همدان و قسمت دیگري از اس

باباریز، اجگره، کرجو، نور، خواشت، نمونه ها از و از طرف غرب به کشور عراق محدود می شود. 
جمع آوري  و غیره آبیدر  سو ،تکیه هشمیزخروسه، آرندان، گرماش، کرجو، ملکشان، صوفیان، 

تور دستی ي مالیز و هاي مختلفی از جمله تلههاي مربوط به این خانواده به روشنمونه .گردید
 شناسایی براي  .آوري شدندجمع1390 و 1389در فصل هاي بهار، تابستان و پاییز سال 

 (;Boucek & Raspolus, 1991یدهاي شناساییلکاز هاي این خانواده ها و گونهجنس

Graham, 1992( کلیه نمونه ها در کلکسیون حشرات نگارنده سوم در بخش  .استفاده شد
بیعی استان آذربایجان شرقی رکز تحقیقات کشاورزي و منابع طپزشکی متحقیقات گیاه

 شود.نگهداري می
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 نتایج و بحث

شناسایی شد که پنج گونه از آنها   Pteromalidaeگونه از خانواده  16در مطالعه حاضر 
 براي اولین بار از ایران گزارش می شود:

 Asaphes vulgaris Walker, 1834     
 Synonyms: 
Chalcis (Pteromalus) vulgaris (Walker, 1834)  
Chrysolampus aeneus Ratzeburg, 1848  
Chrysolampus aphidophila Rondani, 1848  
Eurytoma aenea Nees, 1834  
Isocratus vulgaris (Walker, 1834)                                                                    

   
به ترتیب  1389پائیز فصل بهار و در  بوده و دو ماده از آن Asaphinaخانواده  از این گونه

ي طول شمالی و ثانیه 46دقیقه و  12درجه و  35با ( کامیاران-کیلومتري مسیر سنندج 5در 
دقیقه و  12درجه و  35با (و روستاي اجگره  )ثانیه عرض شرقی 90دقیقه و  41درجه و  46

در مسیر ، )ي عرض شرقیثانیه 819دقیقه و  47درجه و  46الی و ي طول شمثانیه 456
از  جمع آوري شد.از مزرعه یونجه و باغ سیب  توسط تور دستی دیواندره-سنندج
) که هفت Noyes, 2012گونه از دنیا گزارش گردیده است ( Walker  Asaphes، 25جنس

این گونه از  ). Noyes, 2012گونه از آن از منطقه پالئارکتیک جمع آوري شده است (
بلژیک ، )Herting, 1972(استرالیا ، )Asplanato & Garcia Mari, 2002(کشورهاي آرژانتین 

)Mitroiu, 2001(،  شیلی)DeSantis, 1964،(  مجارستان)Erdös, 1948(  و لهستان
)Barczak, 1994(  .تنها تاکنون از این جنس گزارش شده است(Nees, 1834) A. suspensus  

این گونه به عنوان پارازیتوئید ). Lotfalizadeh and Gharali, 2008از ایران گزارش شده است (
گزارش  Psylidaeو  Curculionidae ،Aphididae ،Coccidae ،Diaspididaeخانواده هاي 

زنبورهاي پارازیتوئید خانواده هاي شده است. همچنین این گونه به عنوان هیپرپارازیتوئید 
Aphelinidae ،Braconidae  وIchneumonidae  و از روي میزبان هاي گیاهی ازAceraceae 

بال جلو  )speculum( اسپکلومماده در  .)Noyes, 2012آوري شده است (جمع Asteraceaeو 
باشد. پهن و به طرف رگ استیگمال کشیده شده و بیشترین عرض اسپکلوم برهنه و فاقد مو می

اي درز نعل و ناحیه پشت سر دار رسدمقعر به نظر می مرکب و بین چشمهاينماي سر در 
در قسمت تروکانتر) به رنگ تیره حداقل پاها (پاهاي میانی و عقبی . اسبی شکل می باشد

برابر  25/1حداقل به مقدار ) petiol(صاف و براق و طول پتیول ) frenal area(، فرنوم هستند
 .پهناي آن است
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Conomoirum ampulum Walker,  1835 
Synonyms: 
Conomorium eremita (Förster, 1841)  
Conomorium scopas (Walker, 1849)  
Pteromalus amplus Walker, 1835  
Pteromalus eremita Förster, 1841  
Pteromalus scopas Walker, 1849 

              
- کیلومتري مسیر سنندج 5 ، از1389و پاییز ي مذکور در تابستان ماده از گونه پنج

 90دقیقه و  41درجه و  46ي طول شمالی و ثانیه 46دقیقه و  12درجه و  35(با کامیاران 
ي طول شمالی ثانیه 96دقیقه و  12درجه و  35(با و روستاي تکیه هشمیز  ثانیه عرض شرقی)

به ترتیب بر ی تور دستي مالیز و تله، توسط ثانیه عرض شرقی) 81دقیقه و  47درجه و  46و 
گونه در  11د وحد Conomorium Walkerاز جنس  آوري گردید. جمعروي یونجه و آلبالو 

چهار گونه از آنها از پالئارکتیک جمع آوري شده که ) Noyes, 2012(دنیا گزارش گردیده است 
 شدهاستان آذربایجان شرقی گزارش دو گونه از این جنس از بیش از ). Noyes, 2012است (

 )،Mitroiu, 2001( از بلژیک C. ampulumگونه . )Lotfalizadeh & Gharali, 2008( است
ایتالیا )، Erdös, 1948مجارستان ( ،)Vidal, 2001(آلمان )، Walker, 1835انگلیس (

)Boriani, 1994( ، هلند)Gijswijt, 2003( ،سوئد )Hedqvist, 2003( ) و چینYang & 

Baur, 2004(  .ین گونه از پرورشاگزارش شده است Arctiidae)( (Linnaeus, 1758) Arctia 

villica ،Erannis bajaria Schiff (Geometridae)  و Notodonta sp. (Notodontidae)  و از
            ،Loefl (Caryophyllaceae)  Gypsophila struthiumروي میزبان هاي گیاهی

Juniperus thurifera L. (Cupressaceae) وL.(Rhamnaceae)  Rhamnus lycioides  جدا
 .حدودي مخروطی شکل است بند اول فونیکول در افراد ماده تا. )Noyes, 2012( شده است

 بر پهناي آن است.برا 6/1-35/2برابر طول پدیسل است و  2/1-3/1طول اولین بند فونیکول
و در  .برابر پهناي آن است 6-7اسکپ طول  برابر پهناي آن است. 3یا  3طول کالوا نزدیک 

پهناي  85/0-95/0مجموع پدیسل و فالژلوم  برابر پهناي آن است. 5/6-5/7طول اسکپ  هاماده
کول طول نخستین بند فونی برابر طول پدیسل است. 2/1-3/1نخستین بند فونیکول  سر است.

برابر بلندتر از طول  25/1و طول نخستین بند فونیکول هم اندازه و یا  پهناي آن است 3/2-6/1
 .برابر طول رگ استیگمال است 1/1-3/1طول رگ مارجینال بال جلو  کالوا است.

 

Halticoptera longipetiolus  Hedqvist, 1975 
از  1389در تابستان  می باشد، Miscogasterinaeکه از زیر خانواده  اده از این گونهم یک
 40دقیقه و  56درجه و  46ي طول شمالی و ثانیه 19دقیقه و  7درجه و  35(با  نشورروستاي 

تا کنون از جنس جمع آوري گردید.  زي مالیتلهتوسط روي یونجه  ثانیه عرض شرقی)

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Arctia&HOSSPECIES=villica&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Arctia&HOSSPECIES=villica&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Arctia&HOSSPECIES=villica&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Erannis&HOSSPECIES=bajaria&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Notodonta&HOSSPECIES=&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Gypsophila&HOSSPECIES=struthium&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Juniperus&HOSSPECIES=thurifera&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Juniperus&HOSSPECIES=thurifera&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Rhamnus&HOSSPECIES=lycioides&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
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Halticoptera 128  گونه از سرتاسر دنیا گزارش شده است)Noyes, 2012 ( ز این تعداد اکه

هاي استان چهار گونه از این جنس ازاز ایران  .منطقه پالئارکتیک گزارش شده استگونه از  36
      گونه. )Lotfalizadeh & Gharali, 2008( است شدهشرقی گزارش  هرمزگان و آذربایجان

H. Longipetiolus    سوئد (ازHansson, 1991( ) و ترکیه(Doganlar, 2006 به  گزارش و
از روي میزبان  Agromyzidae((Burgess 1880)  Liriomyza trifolii( عنوان پارازیتوئید

 ,Noyes( ه استجمع آوري شد  L. (Caryophyllaceae) Dianthus caryophyllus گیاهی

تمام بندهاي فونیکول عریض . متر استمیلی 9/1این گونه ماده طول بدن در افراد . )2012
 بوده و) stigma vein(دو برابر رگ استیگمال ) marginal vein(طول رگ مارجینال  .هستند
طول رگ پست مارجینال  در بال جلویی برهنه و فاقد مو است. ايسلول قائدهي ناحیه

)postmarginal vein ( ًي ها پاها به جز در ناحیهدر ماده. برابر رگ استیگمال است 5/1تقریبا
ي پایین ارهآروپالپ  در نرها طول پتیول دو برابر پهناي آن است. پیش ران رنگ زرد هستند.

)maxillary plapus ( ه کلیپئوس . همچنین دندانه هاي ناحیمی باشددر جنس نر متورم
 .نامتقارن می باشد

 

      1952)   Oodera monstrum (Nikol’skaya, 
 .می شودبراي اولین بار از ایران گزارش  Westwood 1874  Ooderaجنسدر این مطالعه 

 35(با  کامیاران-مسیر سنندج کیلومتري 5، از 1389ابستان ي مذکور در تماده از گونه یک
 ،ثانیه عرض شرقی) 90دقیقه و  41درجه و  46ي طول شمالی و ثانیه 46دقیقه و  12درجه و 

       تنها یک گونه Cleonyminae خانواده زیراز  .بوسیله تور دستی جمع آوري شد
Heydenia pretiosa Forster  بوداز ایران گزارش شده )Lotfalizadeh & Gharali, 2008(. 

گونه در جهان است که فقط شش گونه از آن در ناحیه پالئارکتیک وجود  17این جنس داراي 
این زنبورها همگی پارازیتوئید  .از روسیه گزارش شده است فقط O. monstrumگونه  دارد.

 .)Medvedev, 1998( هستند Scolytidaeو   Buprestidaeهايهاي چوبخوار خانوادهسوسک
اي شکل در پشت سینه سینه در قسمت پشتی مسطح و داراي شیارهاي ستارهجنس  ایندر 
(شکل ران پاي اول متورم . ، ج)1(شکل و  پیش قفس سینه کشیده است  ، د)1(شکل باشد می
و  و داراي تعدادي دندانه و موهاي اریب سیاه رنگ در قسمت پیش ران است، الف) 1

متر طول) به میلی 9تا   5/7این گونه بدنی کشیده (باشد، ونه به ترتیب زیر میگ خصوصیات
، 1(شکل  ها و پاها به رنگ نارنجی تیره هستندرنگ سبز تیره یا جالي قرمز دارد ولی شاخک

است.  (F1)ي بند اول فونیکول هم اندازه (Pedicel)بند دوم شاخک  فرد مادهدر  )و ب الف
 .ي پاي عقب استاز طول بند اول پنجهتر تخم ریز کوتاه

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Liriomyza&HOSSPECIES=trifolii&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Dianthus&HOSSPECIES=caryophyllus&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
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الف: نماي کل بدن از پهلو  ،Nikol’skaya, 1952  Oodera monstrumهاي مختلف بدن در قسمت -1شکل 

 .اي شکل در پشت سینه (اصلی)ب: بال ج: نمایی از پیش گرده بلند د: شیارهاي ستاره ♀

Figure 1.  Body view of Oodera monstrum Nikol’skaya, 1952, (a) lateral view of body ♀ (b) 
forewing (c) view of long pronotum (d) groove of star-like on thorax dorsally 

 
Stenoselma nigrum Delucchi, 1956 
Synonyms: 
Stenoselma armeniaca Dzhanokmen & Herthevtzian, 1990  
Stenoselma haplogastra Dzhanokmen, 1975  
Stenoselma nigrinum Delucchi  
Stenoselma nigrum Delucchi, 1956 

 
 12درجه و  35با (کامیاران -مسیر سنندج کیلومتري 5 در ي مذکور گونهاز  ماده شش
، روي ثانیه عرض شرقی) 909دقیقه و  41درجه و  460ي طول شمالی و ثانیه 46دقیقه و 

ي ثانیه 413دقیقه و  36درجه و  35(با  ریوانم-مسیر سنندجروستاي صوفیان در و یونجه 
 و باغ سیب یونجه از مزرعه ،ثانیه عرض شرقی) 946دقیقه و  1درجه و  47طول شمالی و 

 Pteromalinae زیر خانواده از S. nigrumگونه  .آوري شدجمع ي مالیزتوسط تور دستی و تله
 انگلیس، )Andriescu & Mitroiu, 2004( رومانی، )Kalina, 1989(از کشورهاي چک 

)Graham, 1969 ( و) ترکمنستانDzhanokmen, 2005( .این گونه از  گزارش گردیده است
 Anthaxia sp. (Buprestidae)،Isocolus scabiosae (Giraud, 1859) پرورش

(Cynipidae)،(Sesiidae)  Bembecia sp. و Rhinocyllus conicus Froel (Curculionidae) 
 .)Noyes, 2012( جدا شده است Brassicaceaeو  Asteraceaeخانواده و میزبان هاي گیاهی 

تر از بسیار کمی طویل رگ مارجینال به مقدارل جلویی کامالً پوشیده از مو است. با، مادهدر 
ي سر و قفسه .می باشد) striationناحیه کلیپئوس به صورت مخطط (باشد. می رگ استیگمال

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Anthaxia&HOSSPECIES=&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Isocolus&HOSSPECIES=scabiosae&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Bembecia&HOSSPECIES=&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Rhinocyllus&HOSSPECIES=conicus&&listPageURL=browseMedia%2edsml%3f
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 7                       ایران براي فون Pteromalidae (Hym: Chalcidoidea)  هخانواد ازپنج گونه  جدید گزارشهمکاران:  ناظمی رفیع و

 
طویل و عریض ) pronotal collarپیش گرده (یقه  .هاي مشخص هستنده داراي کركسین

 3-2شاخک داراي شکم اغلب از وسط باریک گشته است؛  ي عقبی نخستین بندحاشیه .است
  .است )anelli( یآنل
 

 سپاسگزاري
که بدین وسیله از  انجام این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه کردستان صورت گرفته است

 دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان قدردانی می گردد. 
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Abstract 

Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea) is one of the largest families of parasitoid 
wasps. This family includes some important natural enemies of many harmful 
insects in orders such as Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera and 
Hemiptera. This research was conducted in Kurdistan Province (in the West of 
Iran) in 2010 and 2011. Five species of pteromalid wasps has been collected as 
new records from Iran: Asaphes vulgaris Walker, 1934, Halticoptera 
longipetiolus Hedqvist, 1975, Oodera monstrum (Nikol’skaya, 1952), Stenoselma 
nigrum Delucchi, 1956 and Conomorium amplum Walker, 1935.  
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