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  چکیده

گنجشـک در شهرسـتان مشـهد و حومـه،     هاي انجام شده جهت بررسی فون بنـدپایان درخـت زبـان    برداري ، ضمن نمونه1392در اردیبهشت ماه 
آوري و پس از انتقال به آزمایشگاه در داخل ظروف پتري حاوي کاغذ پولکداران جمع هاي دوباالن و بالحشرات متعلق به راستههاي برگ آلوده به  نمونه

 70 الکلهاي آزمایش حاوي آوري گردید و در لولهحشرات کامل زنبورهاي پارازیتوئید پس از ظهور توسط آسپیراتور جمع. داري گردیدصافی مرطوب نگه
ها و الگوي قرارگیـري خارهـاي موجـود در    هاي جلویی، شاخکشناسی نظیر بالزنبورها با استفاده از خصوصیات مختلف ریخت. ي شدنددارنگه درصد

ییـد نـزد دکتـر لطفیـه گنسـر در دانشـگاه       أها جهت شناسایی و تنمونه. سطح بیرونی ساق پاي عقب مورد شناسایی اولیه در سطح خانواده قرار گرفتند
متعلق به زیـر خـانواده    Aprostocetus catius (Walker, 1839) در این بررسی، چهار زنبور پارازیتوئید شامل گونه. یت ترکیه ارسال گردیدندکامهار

Tetrastichinae  هـاي و گونـه  از روي الرو دوبـاالن Asecodeserxias (Walker, 1848) ،Chrysocharis pubicornis (Zetterstedt, 1838)  و
Neochrysocharis chlorogasterErdös, 1966  زیر خانواده متعلق بهEntedoninae  الرو و  شـفیره دوبـاالن   پولکداران،از روي الرو بالبه ترتیب

و براي اولین باشند می Chalcidoideaو باالخانواده  Eulophidaeي  ها متعلق به خانوادهاین گونه. آوري و تعیین هویت گردیدندپروانه مینوز برگ جمع
، هاتر گونهاما بیش. باشندخوار میها گیاهحشرات این خانواده طیف میزبانی بسیار متنوعی دارند از جمله اینکه برخی از گونه. شوندبار از ایران گزارش می

عنوان عوامل مهم کنترل زیستی   باشند و بهبالپوشان میغشاییان و سختباالن، بالهاي مینوز برگ، دوي الروهاي مخفی به ویژه پروانهپارازیتوئید اولیه
  . شوند آفات در نظر گرفته می

  
  ، مشهدپارازیتوئید، زنبور گنجشکزبان :کلیدي هايواژه

 
   2 1   مقدمه

تـرین و از نظـر اقتصـادي    یکـی از بـزرگ   Eulophidaeخانواده 
این خانواده . باشدمی Chalcidoideaها در باالخانواده  ترین گروهمهم

ــر 4داراي  ــانوادهزیــــ ، Entedoninae ،Tetrastichinaeي خــــ
Eulophinae،Euderinae هـاي ایـن خـانواده    تر گونهبیش. باشدمی

هـاي مینـوز بـرگ،    هاي مخفی به ویژه پروانهي الرواولیه پارازیتوئید
بالپوشان بوده اما طیف میزبـانی بسـیار   غشاییان، سختباالن، بال دو

-زیـر . باشـند خـوار مـی  ها گیـاه متنوعی دارند با این حال برخی گونه
گونـه در جهـان،    1200جنس و  80داراي  Entedoninaeي  خانواده

 15گونـه در   88آرکتیـک و  جنس در منـاطق پالـه   26گونه در  300
خانواده هاي این زیرتر گونهبیش. )15(باشد جنس در اروپا و روسیه می

بالپوشان بوده که به پولکداران یا الرو سختداخلی الرو بال پارازیتوئید

                                                        
و  استاد ،یاردانششناسی کشاورزي، به ترتیب دانشجوي دکتري حشره -4و  3 ،2، 1

 پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد گروه گیاه دانشیار
 Email: Moravej@um.ac.ir) : نویسنده مسئول -*(

 

. گیرندهاي لوله شده و ساقه و غیره قرار میشکل قوسی در میان برگ
ــی   ــداد کم ــدتع ــوپر  پارازیتوئی ــارجی و س ــدخ ــاالن و دو پارازیتوئی ب

ي خـانواده زیر. )4(باشند تخم و شفیره می پارازیتوئیدپولکداران یا  بال
Tetrastichinae  گونـه در جهـان و    1600حـدود   جنس و 87داراي

تر بیش. )15(باشد آرکتیک میجنس در مناطق پاله 11گونه در  200
ي تخـم، الرو و  داخلـی اولیـه   پارازیتوئیـد خـانواده،  هاي این زیرگونه

تعداد کمی . باشندبالپوشان میباالن و سختپولکداران، دوي بالشفیره
 پارازیتوئیـد هاي گال، نماتـد و  خوار بوده و شکارگر کنه ها گیاهاز گونه

ــال ــی الرو ب ــکداران م ــریش ــانواده    .)4( ندباش ــه از خ ــدین گون چن
Eulophidae هاي کنترل بیولوژیک در سراسر جهان داراي در برنامه

 332گونه در  4500این خانواده داراي بیش از . )14(باشند اهمیت می
ي منابع داخلی نشان داد مطالعه .)12( باشدجنس در سراسر جهان می
گــزارش  جــنس از ایــران 40گونــه و  137تــاکنون از ایــن خــانواده، 

ــ . )14 و 11 ،9 ،3 ،1(اســت  شــده ــه حاضــر چه ــه از در مطالع ار گون
ــد ــانواده  پارازیتوئی ــه خ ــق ب ــاي متعل از روي الرو  Eulophidaeي ه

ي دوبـاالن، الرو پروانـه مینـوز بـرگ     پولکداران، شفیره دوباالن، بال
گلمکان و (ي شهرستان مشهد گنجشک از حومهمرتبط با درخت زبان

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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  . گرددآوري و براي اولین بار از ایران گزارش می جمع) ابرده
  

  هاروش مواد و
از پـرورش و   پارازیتوئیـد تعدادي زنبور  1392در اردیبهشت سال 

-نگهداري مراحل مختلف حشرات مرتبط با شاخ و برگ درخت زبـان 
آوري ي شهرسـتان مشـهد جمـع   گنجشک در مناطق مختلف حومـه 

-درخت به 3ي روز، به این صورت که، اغلب در ساعات اولیه. گردید
از  متـر سـانتی  20که از هـر درخـت،   صورت تصادفی انتخاب کردیم 

ي هاي انتهایی، از چهار طرف هر درخت جدا کرده در کیسـه سرشاخه
 .برداري را هم مشخص کردیمپالستیکی گذاشته، تاریخ و مکان نمونه

آلوده به مراحل مختلف زیستی تعدادي از دوبـاالن و   هاي برگنمونه
فی مرطـوب داخـل   در آزمایشگاه روي کاغذ صـا  پولکداران مینوزبال

. داري شـدند نگـه  ظهـور حشـرات کامـل پارازیتوئیـد    تا  ظروف پتري
الکـل  آوري و در حشرات کامل پارازیتوئید به وسـیله آسـپیراتور جمـع   

شدند و پس از شناسایی اولیه در سـطح خـانواده نـزد     نگهداري% 70
گونه و  دکتر لطفیه گنسر در دانشگاه کامهاریت ترکیه جهت شناسایی

هاي مستند نزد دکتر لطفیه گنسر نگهـداري  نمونه. ارسال شدند ییدأت
 . شوندمی

 
  و بحث نتایج

 Asecodeserxias ،Chrysocharis يدر این بررسی، سه گونه
pubicornis ،Neochrysocharis chlorogaster ي خـانواده از زیر

Entedoninae ي و گونهAprostocetus catius  خـانواده ي  از زیـر
Tetrastichinae شوندبراي اولین بار از ایران گزارش می .  

  
  Entedoninae زیرخانواده ي

  Asecodes erxias (Walker, 1848)ي گونه
Syn: Entedon erxias Walker, 1848/ 

Metasecodeserxias Walker, 1848/ Metasecodes bicolor 
Erdös, 1955/ Omphale scutellata Ferrière, 1952 
/Omphale scutellatus Ferrière, 1952 /Teleopteruserxias 
Walker, 1848 /Teleopteruserxsias Walker /Teleopterus 
scutellatus Ferrière, 1952 

آوري شـده  براساس شـکل ظـاهري نمونـه جمـع    : شناسیریخت
متر، شاخک میلی 8/0متر در نر میلی 0/1 میانگین طول بدن در ماده

برابـر   5/1متورم نشده، پدیسـل ضـخیم، طـول آن    بندي، اسکاپ  7
ي ها داراي مو در محل قاعدهعرض آن، مفاصل فالژلوم شاخک در نر

، بال جلـو در انتهـا   )الف -1شکل (اي شکل هر مفصل در مسیر دایره
بال جلو داراي دو خط . باشدگرد و داراي یک سلول کناري باریک می

طول رگبال ). ب -1شکل (اشد بمودار منشعب از رگبال استیگمال می
، نسـبت حـداکثر   LS (5/0(بر طول رگبـال کنـاري   ) LP(کناري پس

بر حداکثر پهنـاي  ) LM(به طول رگبال کناري ) LW(طول بال جلو 
پرونوتـوم کوچـک و بـه    . باشـد می WW( ،6/1 /9/0 /0/1(بال جلو 

ل پهناي اسکوتلوم کمی بیشتر از طو. باشدندرت از باال قابل رویت می
  . )6(باشد ها کشیده تا تخم مرغی شکل میآن ، شکم ماده

هـاي کوچـک   ها یا الروي تخماولیه یا ثانویه پارازیتوئید: میزبان
  بالپوشان، سختAgromyzidaeباالن دو

Chrysomelidae,  غشـــــــاییان بــــــالTenthredinidae ،
  . )2(باشند هاي برگ میپولکداران و مینوز بال

، جمهـوري چـک   کرواسی، کانادا، بلغارستان،این گونه از : انتشار
 مولداوي، ایتالیا، ژاپن، یونان، مجارستان، فرانسه، آلمان،کی، چکسلوا
یوگسالوي و  ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، سوئد، سوئیس روسیه،

 .)12( گزارش گردیده است
یک عدد جنس ماده و یک عدد جنس نر : هاي مورد مطالعهنمونه
از روي درخـت   پولکداراناز روي الرو بالاز ابرده  11/2/92در تاریخ 

  .آوري شد گنجشک جمعزبان
  

 

 

  

  
 )1994از هنسون،  برگرفته( بال جلوي - ب) نر(شاخک  -الف: Asecodes erxias Walkerشناسی هاي ریختویژگی - 1شکل 

Figure 1- The morphological characteristics of Asecodes erxias Walker: a) antennae (male), b) front wings (Hanson, 1994) 
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  539    ...ي اولین گزارش چهار گونه از خانواده

  Chrysocharis pubicornis (Zetterstedt, 1838) يگونه
Syn: Chrysocharis aeneiscapus Thomson, 1878/ C. 

asclepiadeae Szelényi, 1979/ C. avellanae Erdös, 1961/ 
C. femoralis Förster, 1861/ C. syma Walker, 1839/ C. 
tranquillus Szelényi, 1981/ C. bipicturata Szelényi, 
1977/ Derostenus (Chrysocharis) aeneiscapus 
Thomson, 1878/Entedon adreus Walker, 1848/ E. 
aesopus Walker, 1839/ E. amyrtaeus Walker, 1839/ E. 
cydon Walker, 1839/ E. eropus Walker, 1839/ E. 
hersilia Walker, 1840/ E. pubicornis Zetterstedt, 1838/ 
E. punctellus Zetterstedt, 1838/ E. syma Walker, 1839 

رنگ، لوب میانی مزواسکوتوم فاقد ران عمدتا سیاه: شناسیریخت
مانند دیده بخش جلویی میانی پروپودیوم قسمت لنگر شکاف میانی، در

کمتـرین فضـا از   (برابر طول فضـاي مـاالر    5/4طول چشم . شودمی
  .)10(باشد می) ي چشم مرکبي باال تا قاعدهباالي آرواره
ي ي دوبـاالن خـانواده  داخلی شفیره پارازیتوئیداین گونه : میزبان

Agromyzidae 13(باشد می( .  
 کرواسـی،  کانـادا،  بلغارستان، استرالیا، اتریش،این گونه از : انتشار

، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمـان،  چکسلواکی، جمهوري چک، قبرس
، اردن، کره جنوبی، لیبی، ایتالیا، ژاپن هند،، مجارستان، گرینلندیونان، 
پاکسـتان،  شـرق ، نـروژ،  نیوزیلنـد ، مغولسـتان، هلنـد،   مولداوي مالت،

، ترکیـه، اوکـراین  وئیس، اسپانیا، سوئد، سـ اسلواکی،  لهستان، روسیه،
است گزارش شده یوگسالوي، یمن و ایاالت متحده آمریکاانگلستان، 

)12(. 
از  4/2/92یک عدد جنس ماده در تاریخ : هاي مورد مطالعهنمونه
ــان  ــاالنگلمک ــفیره دوب ــان از روي ش ــت زب گنجشــک از روي درخ

  .آوري شد جمع
  Neochrysocharis chlorogaster (Erdös, 1966)ي گونه

Syn: Achrysocharella chlorogaster Erdös, 1966/ 
Chrysonotomya chlorogaster (Erdös, 1966)/ 
Closterocerus chlorogaster (Erdös, 1966)  

آوري شده براساس شکل ظاهري نمونه هاي جمع: شناسیریخت
-متر، در افراد ماده مفاصل شـاخک بـه  میلی 2/1میانگین طول بدن 

طـول رگبـال   ). 2شـکل  (انـد  صورت متمایز در امتداد هم قرار گرفته
طول رگبال کناري، نسبت حداکثر طـول بـال    6/1تا  2/1کناري پس
برابر طول پروپودیـوم،   LM( ،9/1(به طول رگبال کناري ) LW(جلو 

سینه مسطح طول فضاي ماالر برابر پهناي اسکاپ، سطح پشتی قفس
مرغی شکل، و مشبک، عرض اسکوتلوم برابر با پهناي آن، شکم تخم

کاپ و پدیسل شـاخک  ها متالیک و تیره، اسشکم و کلیپئوس در ماده
  .)7(باشد در افراد نر به رنگ نارنجی متمایل به زرد روشن می

هاي برگ ذکـر  الرو مینوز پارازیتوئیداین گونه به عنوان : میزبان
  .)7(است شده

، چکسـلواکی ، جمهـوري چـک،   کرواسـی هـاي  از کشـور : انتشار
، هلند، سوئد، ترکیه، انگلستان و مولداوي آلمان، مجارستان،دانمارك، 

  .)12( استیوگسالوي گزارش گردیده
 11/2/92یک عدد جنس ماده در تاریخ : هاي مورد مطالعهنمونه 

گنجشـک  از روي درخت زبـان  از روي الرو پروانه مینوز برگاز ابرده 
  .آوري شد جمع

 

  
 Neochrysocharis chlorogaster) ماده(شاخک  - 2شکل 

Erdös )1990از هنسون،  برگرفته(  
Figure 2- Antennae (female) of Neochrysocharis 

chlorogaster Erdös (Hanson, 1990)  
 

  Tetrastichinae يزیر خانواده
  Aprostocetus catius (Walker, 1839)ي گونه

Syn: Cirrospilus catius Walker, 1839/ Tetrastichus 
catius (Walker, 1839)  

برابر مجموع طـول سـر و    5/1تا  3/1طول شکم : شناسیریخت
بخـش  . باشـد برابـر عـرض آن مـی    9/2تا  6/2چنین سینه، همقفس

انتهایی شکم داراي یک فرورفتگی ضـعیف، طـول شـکم همـراه بـا      
  .)5(باشد متر میمیلی 85/1تا  50/1ریز هاي تخمغالف

کـه روي   Cecidomyiidaeبـاالن خـانواده   بعضی از دو: میزبان
هاي احتمالی این گونه ذکـر  ها فعالیت دارند، به عنوان میزبانگرامینه

  . )5(است شده
 شمالی و جنـوب ، چکسلواکی، جمهوري چکاین گونه از : انتشار

  .)12( استانگلستان گزارش شدهسوئد، ترکیه و  روسیه،، ایرلند
از  23/2/92پنج عدد جنس ماده در تاریخ : هاي مورد مطالعهنمونه

آوري  گنجشک جمعروي درخت زبان از باالن الرو دوگلمکان از روي 
 .شد

  
  سپاسگزاري 

نامه کارشناسی ارشـد نگارنـده اول   مطالعه حاضر بخشی از پایان
است که بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشـگاه فردوسـی مشـهد    

دانشـگاه کامهاریـت   (چنین از دکتر لطفیـه گنسـر   هم. گرددتشکر می
  . گرددقدردانی میها جهت همکاري در شناسایی گونه) ترکیه
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