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 از ایران  Psyllaephagus cellulatus Waterston, 1922 (Hym.: Encyrtidae)گزارش جدید زنبور پارازیتوئید 

 1غالمرضا توکلیو 1مختاریعزیز اهلل ، 2زادهحسین ت فعلی ،1حامد رونق
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دامنه زياد درجه حرارت و شوري خاک يکي از مهمترين به علت تحمل  Salicaceae( از تيره Populus euphraticaدرخت پده )
هاي متعددي در کند. از اين درخت استفادهبرگ مناطق گرمسيري و نيمه استوايي است که در ايران نيز رشد ميهاي پهندرختان جنگل

و نيز براي جلوگيري از فرسايش در توان تحمل شوري، از آن به عنوان بادشکن به گيرد ولي با توجه صنايع کاغذسازي و غيره انجام مي
        شود. اين درخت آفات مختلفي دارد که يکي از عوامل محدود کننده توسعه اين درخت در اکثر مناطق ايران مناطق بياباني استفاده مي

هاي ايجاد ، از گال1394در طول سال  باشد. در اين تحقيقمي(  Rhinocola populi Laing  باشند. يکي از اين آفات، پسيل پده )مي
آوري شده به آزمايشگاه منتقل گرديد. هاي جمعهايي انجام شده و نمونهبردارييزد نمونه -شده بر روي برگ درخت پده در منطقه اردکان

ها با توري مناسب آنآوري شده در ظروف پرورش که دهانه هاي جمعها در حال رشد هستند، گالبه منظور پرورش حشراتي که در گال
يد متعلق به خانواده ئهاي پرورش داده شده تعداد زيادي زنبور پارازيتو. از گالنددر شرايط آزمايشگاهي نگهداري شد ندمسدود شده بود
Encyrtidae نابع موجود ها و نيز مطالعه مرسيد عامل ايجاد گال اين زنبورها باشند. بررسي دقيق گالخارج شدند به طوري که به نظر مي

نشان داد اين زنبور به زاده توسط دکتر حسين لطفعليها توسط پسيل پده ايجاد شده اند. بررسي اوليه زنبورها نشان داد اين گال
 Psyllaephagus cellulatusها منجر به شناسايي آن تحت عنوان مطالعه دقيق اين نمونه. تعلق دارد  Psyllaephagusجنس

Waterston, 1922 خانواده يد. گردEncyrtidae هاي زنبورهاي پارازيتوئيد مي باشند، اين خانواده نقش مهمي در از بزرگترين خانواده
اين گونه تاکنون از کشورهاي کرواسي، غنا، عراق و مونته نگرو گزارش شده است و براي نخستين بار از کنترل بيولوژيک بر عهده دارند. 

پسيل ديگري به نام و پده(  درخت يد پسيل پده )عامل گالزاي برگئپارازيتو ه عنوانب گردد. اين گونهايران گزارش مي
Camarotoscena unicolor .هاي اين گونه را از ساير گونه شناسي کههاي ريختويژگيمهمترين  معرفي شده است

ران پاها تيره رنگ گاها ران پاي عقب در : سپرچه سبز يا سبز مايل به آبي، همه پيشعبارتند از کندتفکيک مي  Psyllaephagusجنس
تر اي خيلي کوچک و کوتاهششم فونيکول که مربعي شکل است، رگبال حاشيه 6بخشي تيره رنگ، همه بندهاي شاخک بلند به غير از بند 

 ,Psyllaephagus claripes Trjapitzin)تاکنون پنج گونه   Psyllaephagusبرابر طول رگبال استيگمال. از جنس  5/2از 

1967 ،P. pistaciae Ferrière, 1961 ،P. procerus Mercet, 1921 ،P. stenopsyllae Tachikawa, 1963 و P. 

zdeneki Noyes and Fallahzadeh, 2005) ها به شش گونه مياز ايران گزارش شده است که با افزوده شدن گونه اخير تعداد آن
  رسد.

 .زيستي، پراکنش تاکسونومي، کنترل های کلیدی:واژه
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