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  از ایران  Eupelmidae (Hym.: Chalcidoidea)گزارش جدید یک جنس و چهار گونه از خانواده 

  2و لیال قدیرزاده 1حسین لطفعلی زاده
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اين خانواده شامل  باشد.يم Chalcidoideaي ، باالخانوادهApocritaراسته غشائيان، زيراز راسته بال Eupelmidaeخانواده زنبورهاي 
حشرات گوناگون در مراحل مختلف زيستي اين زنبورها حشرات کوچکي هستند که پارازيتوييد  جنس در دنياست. 51گونه در  931

آميزي در توانند به طور موفقيتباشند. به اين ترتيب، آنها ميمي هاتعداد اندکي نيز پارازيتوييد تخم عنکبوت مختلف هستند. هايراسته

زنبورهاي اين خانواده با مشخصات . گيرندهاي کنترل بيولوژيک براي مبارزه با آفات کشاورزي يا جنگلي مورد استفاده قرار برنامه

کشيده و  Anellus ها حاوي يکک در اغلب گونهبدن داراي جالي فلزي، شاخمورفولوژيک زير از ساير زنبورها قابل تفکيک هستند: 
پيش ران پاي ي پهلويي سينه دوم به خوبي رشد کرده و متورم و فاقد شياري جهت قرارگيري ران پاي مياني، بندي، ناحيهفونيکول هفت

انتهاي ساق پاي دوم اغلب مشخص، خار  Notauli، در پشت سينه ناحيه ميان قفسه سينه داراي شيار دوم نزديک به پيش ران پاي سوم، 
پيش از اين تحقيق، نه گونه رشد کرده و بزرگ، پنجه پاي مياني قطور و در سطح زيرين بند اول داراي يک يا دو رديف خار کوتاه و قطور. 

به   ود.طي گزارشات متعدد به صورت پراکنده از نقاط مختلف کشور گزارش شده ب Chalcidoidea Databaseاز اين خانواده در سايت 
در فصل بهار و  1394تا  1393هاي وري آنها در سالآبرداري و جمعنمونه Eupelmidaeي منظور شناسايي زنبورهاي پارازيتوييد خانواده

ر آوري شامل تله ماليز، توبرداري و بررسي زنبورهاي اين خانواده از ابزارهاي جمعانجام پذيرفت. براي نمونهغرب کشور از شمالتابستان 
شناسايي  نيز مورد بررسي قرار گرفت. 1392تا  1386هاي جمع آوري شده از سال گيري و تشتک رنگي استفاده شد. همچنين نمونهحشره
، تعداد سه گونه متعلق به Eupelmusنه گونه متعلق به جنس  ها توسط نگارنده اول انجام گرفت. براساس نتايج تحقيق حاضر، تعدادنمونه
آوري و از اين خانواده جمع Brasema و يک گونه متعلق به جنس   Eusandalumيک گونه متعلق به جنس، Anastatus جنس

هستند. با لحاظ کردن همه گزارشات منتشر شده، بدين ترتيب اين خانواده  Eupelminaeي شناسايي شد که همگي متعلق به زيرخانواده
، )چهار گونه( Anastatus Motschulsky، شش جنس Eupelminaeو  Calosotinaeدو زيرخانواده گونه در  30در ايران شامل 

Brasema Cameron  ،)يک گونه(Calosota Curtis )يک گونه( ،Calymmochilus Masi )يک گونه( ،Eupelmus 

Dalman  (22  و )گونهEusandalum Ratzeburg  )است. از اين ميان جنس )يک گونهCalymmochilus هاي گونه و
Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu  در تاريخ(vii.2002 از منطقه يام آذربايجان ،)شرقيEupelmus pini 

Taylor ( 19در تاريخ.vii.2009 شرقياز منطقه خسروشاه آذربايجان ،)Eupelmus splendens Giraud  26)در تاريخ.i.2012  از
( نيز براي شرقياز منطقه خسروشاه آذربايجان viii.2009.27در تاريخ ) söErd vindex Eupelmusکرمانشاه( و  چاالبهمنطقه 

 Eupelmusو  Bouček  Brasema stenus ،Dalman  Eupelmus urozonusهايگونهنخستين بار از ايران گزارش مي شوند. 

örsterFmicrozonus  .به ترتيب از بيشترين فراواني در منطقه مورد مطالعه برخوردار بودند 

 . ، فون، پارازيتوييد، گزارش جديد، ايرانCalosotinae ،Eupelminae های کلیدی:واژه
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