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  چکیده

 از بـرداري نمونـه  در. آیـد می شمار به کشور مناطق برخی در پسته آفات از یکی Anapulvinaria pistaciae (Bodenheimer, 1926) پسته بالشتک

 Coccophagus piceae زنبـور  پسـته،  بالشـتک  بـالغ  حشـرات  بـدن  از شـده  خـارج  پارازیتویید زنبورهاي پرورش و بیرجند کشاورزي تحقیقات ایستگاه پسته باغ

Erdös, 1956  يخانواده از Aphelinidae شد داده پرورش زنبور این میزبان عنوان به پسته، بالشتک روي از دنیا در بار نخستین براي گونه، این. شد شناسایی. 

  

 جدید میزبان پارازیتویید، زنبور بیرجند، پسته، بالشتک :هاکلیدواژه

  

   2  1 مقدمه

 ,Anapulvinaria pistaciae (Bodenheimer پسـته  بالشتک

 بـه  کشـور  منـاطق  برخـی  در پسته آفات از یکی) 1Aشکل ( (1926

 باالخـانواده  ،Coccidaeخـانواده   بـه  متعلـق  حشره این. آیدمی شمار

Coccoidea راسـته  و Hemiptera  گونـه  8000 از بـیش . باشـد مـی 

 کـه  انـد شـده  شناسایی دنیا در باالخانواده این از خانواده 48 به متعلق

 ایـن  از خـانواده  13 ایران در). 5(کنند می فعالیت گیاهان روي همگی

 تـن هـاي نـرم  شپشـک ). 8(است شده  شناسایی حشرات از باالخانواده

 کشـاورزي  آفـات  هـاي  گـروه  تـرین مهم از یکی Coccidae خانواده

 و میـوه  درختـان  از بسـیاري  هـاي میـوه  و هاشاخه ها،برگ که هستند

 هـاي  گونه از بعضی بیولوژیک کنترل. کنندمی آلوده را زینتی گیاهان

 کمتـرین  و پـایین  نسبتا هاي هزینه با و بوده آمیزموفقیت خانواده این

  ). 12( شودمی انجام زیست محیط در سوء اثرات

 Coccidaeهاي خانواده طبق آخرین اطالعات موجود، تعداد گونه

بالشتک پسته . باشدمی) 9(گونه  30و در ایران ) 5(گونه  1183در دنیا 
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کـه در ایـران،   ) 9(دنیـا اسـت    در Anapulvinariaتنها گونه جـنس  

  . )2( است شده گزارش 1937 سال در بار اولین

 بلوچسـتان،  و سیسـتان  کرمان، هرمزگان، هاياستان گونه از این

ــان ــوبی، خراسـ ــزد جنـ ــان روي از و یـ ــاییمیزبـ ــانواده از هـ  خـ

Anacardiaceae ) ــه ــاي گونـ  Rhus و Pistacia khinjukهـ

coriaria(، ــانواده ــه (  Juglandaceae خ  و)  Juglans regiaگون

 است شده زارشگ) .Tamarix spگونه (   Tamaricaceae يخانواده

 ســوریه، گرجســتان، کشــورهاي از تــاکنون دنیــا، نقــاط ســایر در). 8(

ــه، تاجیکســتان،  آذربایجــان، قرقیزســتان، ازبکســتان، اوکــراین، ترکی

 هايسرزمین و افغانستان ارمنستان، قبرس، یونان، عراق، ترکمنستان،

  ).5( استشده گزارش اشغالی

 تـرین مهـم  از Encyrtidae و Aphelinidae خـانواده  زنبورهاي

،  7( دارند وسیع پراکنش دنیا در که هستند هاشپشک طبیعی دشمنان

تاکنون بیش از  Aphelinidaeبر اساس منابع موجود، از خانواده ). 10

). 10،  7( گونه در ایران گزارش شده اسـت   60گونه در دنیا و  1300

 توجـه  قابل اقتصادي اهمیت با مهم گروه یک Aphelinidae خانواده

-ترین گروهیکی از مهم Coccophaginae زیرخانواده. )1، 13(هستند

 بـراي  که هستند میزبان با ايویژه روابط هاي این این خانواده، داراي

ــا ــاده و نره ــام ــاوت ه ــه و اســت متف ــوان ب ــدهاي عن  هیپرپارازیتویی

 نر جنس زنبورهاي که نحوي به). 11( است شده شناخته هترونوموس

 دیگـر،  پارازیتوییـد  هـاي گونـه  یا گونه همان زنبورهاي الروهاي روي

 جـنس  پارازیتویید زنبورهاي .)11(کنند می ایفا را هیپرپارازیتوتید نقش

Coccophagus Westwood  و داراي پراکنش وسیع در دنیا هستند 
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و بـه نـدرت    Coccidaeتن خانواده هاي نرمشپشک پارازیتویید عمدتا

 تعدادي. )13(هستند  Pseudococcidaeده هاي آردآلود خانواشپشک

 ).12( اند شده استفاده بیولوژیکی کنترل هايبرنامه در آنها از

  

  هامواد و روش

 ( بیرجند کشاورزي تحقیقات ایستگاه پسته باغ از بردارينمونه در

 1491 ارتفـاع  و  N 59° 13'E'53 °32 جغرافیـایی  عـرض  و به طول

 مـاه  اردیبهشـت  در پسـته  بالشـتک  ونـه نم تعدادي ،)دریا سطح از متر

 آزمایشگاه به احتمالی پارازیتوییدهاي پرورش جهت و آوريجمع1395

آوري پارازیتوییـدها از یـک ظـرف    بـراي پـرورش و جمـع   . شد منتقل

 زنبورهــاي. اســتفاده شــد 1Bســاز مطــابق شــکل پالســتیکی دســت

 خـروج  از پس بالشتک پسته بالغ حشرات بدن از شده خارج پارازیتویید

  .شد منتقل% 75 الکل به

 قابـل  شناسـایی  کلید از استفاده با دوم ينگارنده توسط شناسایی

 در موجود شناسیریخت مشخصات از استفاده با و) 14 و 13( دسترس

 هاينمونه. گرفت انجام هابال و سینه سر، ویژه به بدن مختلف نواحی

 بخـش  ،شناسـی حشـره  کلکسـیون  در تحقیـق  ایـن  در مطالعـه  مورد

 منـابع  و کشـاورزي  آمـوزش  و تحقیقـات  مرکز پزشکی،گیاه تحقیقات

 .شوندمی نگهداري شرقیآذربایجان استان طبیعی

  

  نتایج و بحث

 Coccophagus زنبورهاي خارج شده از بـدن بالشـتک بـه نـام    

piceae Erdös, 1956 يخانواده از Aphelinidae  و شـد  شناسـایی 

 بالشـتک  روي از دنیـا  در بـار  نخسـتین  این زنبور براي تحقیق این در

  .شودمی گزارش زنبور میزبان عنوان به پسته،

Coccophagus piceae Erdös, 1956 ، هـاي بررسـی   نمونـه

بیرجنـد، پسـته،    کشـاورزي  تحقیقـات  خراسان جنوبی، ایسـتگاه : شده

 10ماده و  35توکلی کرقند، . ر. غ: آوري کننده، جمع1395 اردیبهشت

  .نر

 زنبـور  بـدن  طول :شناسی زنبور عبارتند ازریخت مهم هايویژگی

 سـینه  ،)2A شـکل  ( تیـره  بدن عمومی رنگ متر،میلی 3/1 تا 1 ماده

 شـاخک  ماننـد  رنـگ  زرد هاقسمت از برخی تیره، ايقهوه شکم تیره،

 ران میانی قسمت عقبی، و میانی پاهاي ران پیش پاها، و) 2B شکل (

 جفـت  3 تـا  2 داراي سـپرچه  رنگ؛ هتیر ها پنجه آخر بند و عقب پاي

 .آن روي در دیگر موي فاقد ولی بلند موي

  

  
 )اصلی(پسته  بالشتکظرف پالستیکی پرورش پارازیتوییدهاي  -Anapulvinaria pistaciae ،Bحشرات ماده  -A - 1شکل 

 Fig. 1- A-Female adults of Anapulvinaria pistaciae, B-Rearing plastic bag of parasitoids (Original) 
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 )اصلی(شاخک حشره ماده  - Bزنبور ماده از دید پهلویی،  -Coccophagus piceae :A - 2شکل 

Fig. 2- Coccophagus piceae: A- female in lateral view, B- Antenna of female. (Original)  
  

 از ایـن  از پـیش  پارازیتویید زنبور این دهد،می نشان منابع بررسی

ــ ــان تاناس ــرقیآذربایج ــه ش ــوان ب ــک  عن ــد شپش ــايپارازیتویی  ه

Eulecanium coryli (L.)، E. tiliae (L) و Didesmococcus 

unifasciatus (Archangelskaya) در ولـی ). 4( است شده گزارش 

ــه منــابع ــوان ب  Pulvinaria هــاي جــنسبالشــتک پارازیتوییــد عن

Targioni-Tozzetti منطقـه  شـرق  از هگون این). 9( شودمی شناخته 

 و لهسـتان  سـوئد،  اسـلواکی،  مجارسـتان،  چک، جمهوري( پالئارکتیک

 گرجسـتان،  روسـیه،  قفقـاز،  ترکیـه،  آسـیا، ( خاورمیانه و) روسیه شمال

 شـبه  اردن، اشـغالی،  سـرزمینهاي  سوریه، لبنان، آذربایجان، ارمنستان،

 ).9،  6(است  شده گزارش عراق و ایران عربستان، ،)مصر( سینا جزیره

 و گـیالن  مرکـزي،  اصـفهان،  تهـران،  هـاي اسـتان  در پسـته  بالشتک

 Blastothrix نــام بــه دیگـري  پارازیتوییــد زنبــور توســط مازنـدران 

sericea (Dalman, 1820) خانواده از Encyrtidae قرار حمله مورد 

 ).3( گیردمی
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