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هاي شيميايي در کش در جهت کاهش مصرف آفت Chalcidoideaخانواده  سازي زنبورهاي باال امروزه مطالعه زيستي، پرورش و رها
ر منطقه از اي اين باالخانواده در چها با هدف بررسي تنوع گونه تا اوايل پاييز بهار از ابتداي، 1394اولويت قرار دارد. اين تحقيق در سال 

متر(، تسوج در حاشيه شمالي  N  ،46°50’ E، 350 ’01°39شرقي شامل: خداآفرين در حاشيه رود ارس )با مشخصات  استان آذربايجان
شرقي )با  داش در ارتفاعات مرکزي استان آذربايجان متر(، تيمکه N  ،45°19’ E ،1456 ’21°38درياچه اروميه )با مشخصات 

 ’N  ، 46°50 ’10°38متر( و خواجه در شرق شهرستان تبريز با خاک شور )با مشخصات  N ،46°56’ E ،1900 ’45°37مشخصات 

E،1550  .ها پس از جمع. نمونهفوق انجام پذيرفت ماليز در چهار ايستگاه تله از استفاده بار باروز يک 10برداري هر نمونهمتر( انجام گرفت 
انجام شده و  Ecological Methodology 6.0افزار  نرممحاسبات با استفاده از  ايي گرديدند.گذاري و در آزمايشگاه شناس آوري، کد

فرد متعلق به  503در اين تحقيق در مجموع تعداد  .استفاده گرديده است Excelافزار نرم از ها،داده نموداري تحليل و تجزيه نمايشبراي 
، Pteromalidae، Torymidae ،Eurytomidaeهاي  شامل خانواده Chalcidoideaخانواده  خانواده مربوط به باال 11

Eulophidae ،Encyrtidae ،Chalcididae ،Aphelinidae ،Mymaridae ،Eupelmidae ،Ormyridae  و
Trichogrammatidae الخانواده متعلق به اين با 19از مجموع  ،هاي بدست آمده با توجه به نمونه آوري و شناسايي گرديد. جمع 

خانواده در  10داش، خانواده در تيکمه 10خانواده در خواجه،  6، در تمامي چهار ايستگاه فوق حضور داشتند. از اين تعداد خانواده 11 ،خانواده
داش و خواجه مربوط به خانواده  بيشترين ميزان فراواني در مناطق تيکمه خانواده در منطقه خداآفرين شناسايي شد. 9تسوج و 

Mymaridae  بود. همچنين دو خانوادهEncyrtidae  وChalcididae آفرين نيز از بيشترين ميزان  ترتيب در مناطق تسوج و خدابه
ي خانوادههاي فوق به تفکيک در چهار منطقه مورد مطالعه به شکل زير است: فراواني برخوردار بودند. بيشترين فراواني هر کدام از خانواده

Pteromalidae  ي خانوادهداش، تيکمهدرEncyrtidae ي به وفور در تسوج، خانوادهTrichogrammatidae  ،کمياب و فقط از تسوج
ي در خداآفرين، خانواده Chalcididaeي در تسوج، خانواده Aphelinidaeي داش و خواجه، خانوادهدر تيکمه Eulophidaeي خانواده

Mymaridae ي داش و خواجه، خانوادهمهدر همه مناطق به و يژه در تيکEupelmidae  ي خانوادهداش، تسوج و تيکمهدر
Eurytomidae  يخانوادهتسوج، در Torymidae ي داش و خانوادهدر تيکمهOrmyridae داش و  به صورت انگشت شمار در تيکمه

ثبت رسيد. از نظر تعداد هاي تير و شهريور به ي در ماهبيشترين ميزان فعاليت زنبورهاي پارازيتوييد در تمامي مناطق مورد بررس خداآفرين.
به  ثبت شده است.فرد  38و کمترين فراواني نيز مربوط به ايستگاه خواجه به تعداد  192ها بيشترين فراواني متعلق به تسوج به تعداد نمونه

همراه با سرد شدن هوا در پاييز جمعيت  آبي اين ناحيههاي نسبتا شور و پوشش گياهي ضعيف و همچنين کم احتمال زياد زمين
  پارازيتوييدها را کامال تحت تاثير قرار داده باشد.

 .Chalcidoideaتنوع، پارازيتوييد، فون،  های کلیدی:واژه
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