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مقاله پژوهشی

مطالعۀ فون زنبورهای پارازیتوئید ()Hymenoptera
در نواحی جنگلی استان مازندران
*

حسن قهاری

دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) ،شهرری
(تاریخ دریافت0927/1/21 :؛ تاریخ پذیرش)0927/01/5 :

چکیده
در این پژوهش ،فون زنبورهای پارازیتوئید ( )Hymenopteraدر چهارده منطق ۀ جنگل ی در اس تان مازن دران ش امل پ ار جنگل ی ف ین
چالوس ،جنگلهای دوهزار و سههزار تنکابن ،پار جنگلی میرزا کوچکخان آمل ،جنگل دالخانی رامس ر ،جنگ ل الج یم س اری ،پ ار
جنگلی شهید زارع ساری ،جنگل خوشرودپی گلوگاه ،پلنگدرة شیرگاه ،منطق ۀ جنگل ی اوری م س وادکوه ،پ ار جنگل ی ت الر اائمش هر،
عسلمحلۀ تنکابن ،پار جنگلی جوارم زیراب ،روستای پهنهکالی ساری و روستای سید ابوص ال اائمش هر در ط ی س اله ای  0912ت ا
 0925بررسی شد .در مجموع  15گونه زنبور پارازیتوئید از  17جنس و هشت خانوادة  29( Braconidaeگونه از  05جنس)Chalcididae ،
(دو گونه از دو جنس)( Chrysididae ،چهار گونه از سه جنس)( Encyrtidae ،ش ش گون ه از ش ش ج نس)( Eulophidae ،دو گون ه از دو
جنس) 10( Ichneumonidae ،گونه از  99جنس)( Mymaridae ،یک گون ه) و ( Pteromalidaeش ش گون ه از پ ن ج نس) جم آوری و
شناس ایی ش دند .هف ت گون ۀ )( Apanteles parasitellae (Bouché 1834) ،Aleiodes pallidicornis (Herrich-Schäffer, 1838خ انوادة
 Cryptus moschator (Fabricius, 1787) )Braconidaeو )( Gelis karakurti (Rossikov,1904خ انوادة Mokrzeckia ،)Ichneumonidae
 Solenura ania (Walker, 1846) ،menzeli Subba Rao, 1981و )( Solenura nigra (Walker, 1872خ انوادة  )Pteromalidaeگ زارش
جدید برای فون ایران هستند.
واژههای کلیدی :جنگل ،زنبور پارازیتوئید ،فون ،کنترل بیولوژیک ،مازندران.

مقدمه

در آن بس یار ش ایان توج ه اس ت ( ;Perry, 1994

اکوسیستم جنگل از پیچیدهترین اکوسیستمهاست
که بهدلیل کمتر بودن تغییر و دس تکاری بش ر ،تن وع
فلور گیاهان و فون جانوران (بهخص وص حش را ) در
ای ن اکوسیس تم بس یار زی اد و در امل د م وارد
دستنخورده و محفوظ است .به همین دلیل بر خالف
اکوسیس تمه ای زراع ی ،ب ا وح ییت محیط ی

 .)Thomas & Pakham, 2007اکوسیستمهای زراع ی
ساده ترین نوع اکوسیستم ه ا هس تند ،زی را ه ر س ال
محصول برداشت شده و زمین شخم زده میش ود ک ه
به این ترتید مذا و پناهگاه حشرا و جانوران ،ک امال
دستخوش تغیی را ش دیدی م ی ش ود و مح دودیت
چشمگیری در تنوع گیاهان و جانوران به وجود میآید
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( .)Zobeiri, 2007; Anonymous, 2009در زنجی رة
مذایی جنگل ،تنوع سطوح مذایی و ترازهای تروفیک ی
(تولیدکننده و مصرفکننده) بس یار بیش تر اس ت .در
چنین اکوسیستمی ،تحمل همزیستی گون ه ه ا وات ی
که توانستند در مجاور هم ارار گیرند ،بیش تر اس ت
(.)McCullough et al., 1999; Kulhavý et al., 2014
جنگلها از مهمترین اکوسیستمهای ک رة زم ینان د ک ه
عملکرد آنها در ایجاد تیادل اکولوژیک بسیار حائز اهمیت
اس ت (.)Bakhshandeh Savadroodbari et al., 2017
جنگ له ای ش مال ای ران ج زو اکوسیس تمه ای
منحصربهفرد و بسیار منی در نیمکرة شمالی محس وب
م یش وند ( ;Nourzad Moghaddam et al., 2018
.)Abbasnezhad Alchin et al., 2018
حشرا در زندگی یکدیگر و سایر جانوران ا رهای
مثبت و منفی وسییی دارند ،بهط وری ک ه در نتیج ۀ
تغذیۀ حشرا گیاهخوار از گیاهان در یک اکوسیستم،
از تیداد گونههای گیاهان میزبان کاسته میش ود و در
مقابل ،تیداد گونه های میر میزبان ب هت دری اف زایش
می یابد .گاهی در ا ر افزایش تراکم جمیی ت حش را
گیاهخوار ،پوشش گیاهی هکتارها زمین از بین میرود
و تی ادل بیوس نوز اکوسیس تم مخت ل م یش ود
(.)Price, 1997; Shojai, 2007; Anonymous, 2009
بیش تر حش را آف ت ،دارای دش منان طبیی ی از
گ روهه ای ش کارگر ،پارازیتوئی د و عوام ل بیم اریزا
هس تند ک ه ب ه ای ن ترتی د پتانس یل تولی د مث ل و
خسار ناشی از آنه ا ک اهش م ییاب د و در سیس تم
طبییی بیوسنوز ،تیادل کامل یا نسبی به وجود میآید
( .)Brown & Laurie, 1968; Wainhouse, 2005از
بین همۀ موج ودا زن ده ،حش را آف ت م یتوانن د
بیشترین تأ یر را در تخرید اکوسیستم جنگل داش ته
باش ند ،ب هخص وص در ش رایطی ک ه
طغیانه ای دورهای اتف ا م یافت د ( ;Abaii, 1993
.)Kimoto & Duthie-Holt, 2006
بیش تر گون هه ای پارازیتوئی دها ،ب ه راس تهه ای
ب المش اییان ( )Hymenopteraو دوب االن ()Diptera
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تیلق دارند .تیدادی از پارازیتوئیدها نیز در راستهه ای
س ختبالپوش ان ( ،)Coleopteraب الپولک داران
( )Lepidopteraو بال چین خ ورده ه ا ()Strepsiptera
وجود دارند .علیرمم محدود بودن پارازیتوئیدها به پ ن
راسته ،گونه های بس یار زی ادی پارازیتوئی د در سراس ر
جه ان وج ود دارن د ( ;Waage & Greathead, 1986
 .)Jervis & Kidd, 1996پارازیتوئیدها تأ یر مهمی در
کنترل آفا کشاورزی و جنگل دارند و س بد ک اهش
ت راکم جمیی ت آف ا م یش وند ( ;Godfray, 1994
 .)Rechcigl & Rechcigl, 2000هدف ای ن پ ژوهش،
بررسی فون زنبورهای پارازیتوئید در من اطق جنگل ی
استان مازندران اس ت .ب ا توج ه ب ه اینک ه شناس ایی
دشمنان طبییی نخستین گام در برنام ه ه ای کنت رل
0
بیولوژیک کالسیک و کاربردی اس ت ( ;Croft, 1990
 ،)Bellows & Fisher, 1999در ای ن پ ژوهش ،تن وع
گون های گ روهه ای عم دة پارازیتوئی دهای فی ال در
اکوسیستم جنگل بررسی شد تا با شناخت عوامل بالقوة
کنت رل بیولوژی ک در اکوسیس تم جنگ له ای ش مال
کشور ،امکان بهکارگیری این عوامل مفی د و کارام د در
شرایط طغیان آفا جنگلی در آینده فراهم شود.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

استان مازندران با مساحتی حدود  21ه زار کیل ومتر
مرب در شمال ایران و جنوب دریای خزر واا شده است
(شکل  .)0آبوهوای مازندران با توجه به وجود دریا ،ک وه
و جنگل ،به دو نوع میتدل مرطوب و کوهس تانی تقس یم
میشود .جنگلهای شمال کش ور ب ا وس یتی ح دود دو
میلیون هکتار ،املد پوشیده از درختان په نب ر اس ت
که در شر محدود به جنگ له ای گلس تان و در م رب
محدود به جنگلهای ارسباران اس ت ( ;Panahi, 2016
 .)Barahouei Nezhad et al., 2018در پ ژوهش
حاحر ،از چهارده منطقۀ جنگل ی در اس تان مازن دران
نمونه برداری شد .0 :جنگ ل ه ای دوه زار و س هه زار
1. Classical and Applied Biological Control
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تنک ابن؛  .2پ ار جنگل ی ف ین چ الوس؛  .9پ ار
جنگلی میرزا کوچ کخ ان آم ل؛  .1جنگ ل دالخ انی
رامسر؛  .5جنگل الجیم ساری؛  .1پار جنگلی شهید
زارع س اری؛  .7خوش رودپی گلوگ اه؛  .1پلن گدرة
شیرگاه؛  .2منطقۀ جنگلی اوریم س وادکوه؛  .01پ ار
جنگل ی ت الر اائمش هر؛  .00عس لمحل ۀ تنک ابن؛
 .02پ ار جنگل ی ج وارم زی راب؛  .09روس تای
پهن هک الی س اری و  .01روس تای س ید ابوص ال
اائمشهر.
روش پژوهش

نمونه برداریها بهص ور ت دریجی و در ی ک دورة
هف تس اله ،در ط ی س اله ای  0912ت ا  0925ب ا
استفاده از تله های مالیز (ش کل  )2و تل ه ه ای ن وری
(شکل  )9انجام گرف ت .نمون ه ه ای جم آوریش ده
داخل ویال های پالستیکی محتوای اتانول  75درصد و
گلیسیرین ارار گرفتند و ب ا نص د برچس د (مح ل و
تاریخ جم آوری) برای شناسایی به آزمایشگاه منتق ل

19

شدند .افزونبر جم آوری حش را کام ل زنبوره ای
پارازیتوئید ،میزبانهای مهم پارازیتوئیدها (ش امل الرو
و شفیرة بال پولکداران و دوباالن و پورة شپشک ها) نیز
از روی بر های گیاهان مختلف و نیز از زیر بر های
پای درختان و زیر پوستک درختان جم آوری ش دند
و بهمنظور پرورش پارازیتوئیدهای احتمالی موج ود در
آنها ،داخل انکوباتور (دمای  25±2درجۀ س انتیگ راد،
رطوبت نس بی  15درص د و  01س اعت روش نایی در
شبانهروز) ارار گرفتن د و پارازیتوئی دهای خ ار ش ده
جم آوری و شناس ایی ش دند .تأیی د هوی ت برخ ی
نمونه ها توسط متخصص ان انج ام گرف ت و در زمین ۀ
گزارش های جدید برای کشور ،تص اویر مناس د ارائ ه
ش د .طبق هبن دی و پ راکنش باالخ انوادهه ای
انوادة
 Chalcidoideaو  Ichneumonoideaو خ
 Chrysididaeب هترتی د براس اس )،Noyes (2017
) Yu et al. (2016و )Kimsey & Bohart (1991
است.

شکل  -0نقشۀ استان مازندران و نواحی مختلف استان
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شکل  -2تلههای مالیز ( )Malaise trapاستفادهشده در این پژوهش برای جم آوری زنبورهای پارازیتوئید

شکل  -9تلههای نوری ( )Light trapاستفادهشده برای جم آوری زنبورهای پارازیتوئید

نتایج

جنس Agathis Latreille, 1804

براس اس نت ای ای ن تحقی ق 15 ،گون ه زنب ور
پارازیتوئید متیل ق ب ه هش ت خ انوادة ،Braconidae
،Encyrtidae
،Chrysididae
،Chalcididae
 Mymaridae ،Ichneumonidae ،Eulophidaeو
 Pteromalidaeجم آوری و شناس ایی ش د .فهرس ت
گونه های جم آوریشده بههمراه نواحی پراکنش آنه ا
در زیر ارائه شده است.

گون ۀ Agathis umbellatarum (Nees von

 -1خانوادۀ Braconidae Nees, 1812

در پ ژوهش حاح ر از خ انوادة 29 ،Braconidae
گونه از  05جنس جم آوری شد.

) - Esenbeck, 1812محل و تاریخ جم آوری1♀, ( :

♂ ،)1روستای پهن ه ک الی س اری 01 ،ت ا  02م رداد
0921؛ (♂♂ ،)2پار جنگلی ت الر اائمش هر 01 ،ت ا
 01ش هریور  – .0925من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،0
ارینتال ،2اروپا ،آسیای میانه.
جنس Aleiodes Wesmael, 1838
گون ۀ Aleiodes pallidicornis (Herrich-
)( Schäffer, 1838ش کل  - )1مح ل و ت اریخ
1. Palaearctic
2. Oriental
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جم آوری ،)2♀♀( :جنگ ل ه ای دوه زار و س ه ه زار
تنکابن 20 ،ت ا  22خ رداد  – .0921من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،ارینتال ،اروپا .این گونه برای نخستین ب ار
از ایران گزارش میشود.
جنس Apanteles Foerster, 1862
گون ۀ )Apanteles parasitellae (Bouché 1834
(شکل  - )1محل و ت اریخ جم آوری ،)1♀( :الج یم
س اری 5 ،ت ا  00ش هریور  – .0912من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،ارینتال ،اروپا ،آسیای میان ه ،ترکی ه .ای ن
گونه برای نخستین بار از ایران گزارش میشود.
جنس Bracon Fabricius, 1804
گونۀ ) - Bracon delibator (Haliday, 1833محل
و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :عسلمحلۀ تنک ابن 01 ،ت ا
 20ش هریور  – .0920من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،
ارینتال ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکیه ،چین ،کره.
گون ۀ )- Bracon fumarius (Szépligeti, 1901
محل و تاریخ جم آوری ،)1♀( :جنگله ای دوه زار و
سه هزار تنکابن 20 ،ت ا  22خ رداد  – .0921من اطق
انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،ترکیه.
گون ۀ Bracon immutator (Nees von
) - Esenbeck, 1834مح ل و ت اریخ جم آوری:
(♂ ،)2♀♀, 1جنگ ل دالخ انی رامس ر 9 ،ت ا  7تی ر
 – .0921مناطق انتشار :پالئارکتی ک ،ارینت ال ،اروپ ا،
آسیای میانه ،ترکیه ،کره.
گون ۀ Bracon (Bracon) luteator (Spinola,
) - 1808مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♀( :الج یم
س اری 5 ،ت ا  00ش هریور  – .0912من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،اتیوپین ،0اروپا ،آسیای میان ه ،افغانس تان،
ترکیه ،تونس.
گون ۀ )- Bracon parvulus (Wesmael, 1838
محل و ت اریخ جم آوری ،)1♀, 2♂♂( :جنگ له ای
دوهزار و سه ه زار تنک ابن 20 ،ت ا  22خ رداد 0921؛
(♀ ،)1روستای سید ابوصال اائمشهر 1 ،تا  1ش هریور
 – .0922مناطق انتشار :پالئارکتی ک ،ارینت ال ،اروپ ا،
آسیای میانه ،ترکیه ،چین.
گون ۀ )- Bracon spectabilis (Telenga, 1936
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مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♀♀( :منطق ۀ جنگل ی
اوری م س وادکوه 1 ،ت ا  05خ رداد 0929؛ (♀،)1
عس لمحل ۀ تنک ابن 01 ،ت ا  20ش هریور – .0920
مناطق انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکیه.
گون ۀ )- Bracon terebella (Wesmael, 1838
محل و تاریخ جم آوری ،)1♀( :پ ار جنگل ی می رزا
کوچکخان آمل 5 ،ت ا  1م رداد 0922؛ (♀ ،)1پ ار
جنگل ی ج وارم زی راب 21 ،ت ا  21م رداد – .0929
مناطق انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکیه.
جنس Ceratobracon Telenga, 1936
گون ۀ Ceratobracon stschegolevi (Telenga,
) - 1933محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :روس تای
پهنه کالی ساری 01 ،تا  02مرداد  ،0921پارازیتوئی د
)1758

(Linnaeus,

pygmeus

Cephus

) – .(Hymenoptera: Cephidaeمن اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکیه.
جنس Chorebus Haliday, 1833
گونۀ )Chorebus bathyzonus (Marshall, 1895
 مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♀♀, 2♂♂( :جنگ لدالخ انی رامس ر 9 ،ت ا  7تی ر 0921؛ (♂ ،)1پ ار
جنگلی فین چالوس 01 ،تا  02خ رداد 0921؛ (♀،)1
روستای سید ابوصال اائمشهر 1 ،تا  1شهریور .0922
– مناطق انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه.
جنس Coelinidea Viereck, 1913
گون ۀ )- Coelinidea elegans (Curtis, 1829
مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♀, 1♂( :پلن گدرة
ش یرگاه 00 ،ت ا  01م رداد 0929؛ (♀♀ ،)2منطق ۀ
جنگل ی اوری م س وادکوه 1 ،ت ا  05خ رداد – .0929
من اطق انتش ار :پالئارکتی ک ،ارینت ال ،اروپ ا ،آس یای
میانه ،ترکیه ،کره.
0
جنس Cotesia Cameron, 1891
گونۀ )Cotesia melanoscela (Ratzeburg, 1844
 مح ل و ت اریخ جم آوری ،)3♀♀( :عس لمحل ۀتنکابن 01 ،تا  20ش هریور  – .0920من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،ارینت ال ،اتی وپین ،اروپ ا ،ش مال آفریق ا،
1. Ethiopean
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آسیای میانه ،ترکیه ،چین ،کره.
گون ۀ )- Cotesia vanessae (Reinhard, 1880
محل و تاریخ جم آوری ،)3♀♀, 1♂( :جنگل دالخانی
رامسر 9 ،تا  7تی ر  ،0921پارازیتوئی د الرو Apamea
Hufnagel,

sordens

1766 (Lepidoptera:
)Noctuidae؛ (♀♀ ،)4جنگل های دوهزار و س ه ه زار

تنک ابن 20 ،ت ا  22خ رداد  ،0921پارازیتوئی د الرو
Spodoptera

exigua
(Hübner,
)1808
) – .(Lepidoptera: Noctuidaeمن اطق انتش ار:

پالئارکتیک ،ارینتال ،اتی وپین ،اروپ ا ،آفریق ا ،آس یای
میانه ،افغانستان ،ترکیه ،چین.
جنس Dinotrema Foerster, 1862
گون ۀ )Dinotrema concinnum (Haliday, 1838
 محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :جنگلهای دوه زارو سههزار تنکابن 20 ،ت ا  22خ رداد  – .0921من اطق
انتشار :پالئارکتیک ،اتیوپین ،اروپا ،افغانستان ،تونس.
جنس Dacnusa Haliday, 1833
گون ۀ )- Dacnusa melicerta (Nixon, 1954
مح ل و ت اریخ جم آوری ،)3♀♀, 2♂♂( :پ ار
جنگل ی ج وارم زی راب 21 ،ت ا  21م رداد ،0929
پارازیتوئید Phytomyza pullula Zetterstedt, 1848
) – .(Diptera: Agromyzidaeمن اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه.
جنس Glyptomorpha Holmgren, 1868
گون ۀ Glyptomorpha pectoralis (Brullé,
) - 1832مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♀( :پ ار
جنگل ی ج وارم زی راب 21 ،ت ا  21م رداد 0929؛
(♀♀ ،)4منطق ۀ جنگل ی اوری م س وادکوه 1 ،ت ا 05
خرداد  – .0929مناطق انتشار :پالئارکتی ک ،ارینت ال،
اتیوپین ،اروپا ،آفریقا ،آسیای میانه ،ترکیه ،چین.
جنس Heterospilus Haliday 1836
گون ۀ )- Heterospilus tauricus (Telenga, 1941
محل و تاریخ جم آوری ،)1♀, 1♂( :خوشرودپی گلوگاه،
 02ت ا  02تی ر  – .0921من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،
ارینتال ،اروپا ،آسیای میانه ،ژاپن ،ویتنام ،کره.
جنس Opius Wesmael, 1835
گون ۀ )- Opius cingulatus (Wesmael, 1835

محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :عسل محلۀ تنک ابن،
 01ت ا  20ش هریور  – .0920من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکیه.
گون ۀ )- Opius fuscipennis (Wesmael, 1835
محل و تاریخ جم آوری ،)1♂( :جنگله ای دوه زار و
سه هزار تنک ابن 7 ،ت ا  01ش هریور  – .0920من اطق
انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،ترکیه.
جنس Pseudovipio Szépligeti, 1896
گون ۀ Pseudovipio castrator (Fabricius,
) - 1798مح ل و ت اریخ جم آوری،)2♀♀, 1♂( :
جنگل های دوهزار و سه هزار تنکابن 7 ،تا  01ش هریور
 – .0920مناطق انتش ار :پالئارکتی ک ،اروپ ا ،آس یای
میانه ،ترکیه ،سوریه ،الجزایر ،سودان ،مصر.
جنس Utetes Foerster, 1863
گون ۀ )- Utetes truncatus (Wesmael, 1835
محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :پار جنگل ی ت الر
اائمشهر 01 ،تا  01شهریور  – .0925مناطق انتش ار:
پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکیه.
 -2خانوادۀ Chalcididae Latreille, 1817

در پ ژوهش حاح ر از خ انوادة  ،Chalcididaeدو
گونه از دو جنس جم آوری شده است.
جنس Conura Spinola, 1837
گون ۀ )Conura xanthostigma (Dalman, 1820
 محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :الج یم س اری5 ،ت ا  00ش هریور 0912؛ (♀ ،)1روس تای پهن هک الی
س اری 01 ،ت ا  02م رداد  – .0921من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،نئارکتیک ،ارینتال.
جنس Psilochalcis Kieffer, 1905
گونۀ )Psilochalcis immaculata (Rossi, 1792
 محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀, 1♂( :جنگ له ایدوهزار و سههزار تنکابن 20 ،ت ا  22خ رداد – .0921
مناطق انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکی ه،
افقاز.0

1. Caucasus
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شکل  -1زنبورهای پارازیتوئید ) Aleiodes pallidicornis (Herrich-Schäffer, 1838و Apanteles parasitellae
) (Bouché 1834از خانوادة Braconidae

 -3خانوادۀ Chrysididae Latreille, 1802

در پژوهش حاحر از خانوادة  ،Chrysididaeچه ار
گونه از سه جنس جم آوری شده است.
جنس Chrysis Linnaeus, 1761
گون ۀ )- Chrysis bicolor (Lepeletier, 1806
مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♀♀, 1♂( :روس تای
پهنه کالی ساری 01 ،تا  02م رداد  – .0921من اطق
انتشار :پالئارکتیک ،شمال آفریقا ،افقاز ،روسیه.
جنس Cleptes Latreille, 1802
گون ۀ )- Cleptes nitidulus (Fabricius, 1793
محل و ت اریخ جم آوری ،)2♀♀, 1♂( :جنگ له ای
دوهزار و سه هزار تنکابن 7 ،ت ا  01ش هریور – .0920
مناطق انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،چین ،ترکیه.
گون ۀ )- Cleptes pallipes (Lepeletier, 1806
محل و تاریخ جم آوری ،)3♀♀, 1♂( :روستای س ید
ابوص ال اائمش هر 1 ،ت ا  1ش هریور 0922؛ (♀،)1
پلنگ درة شیرگاه 00 ،تا  01م رداد  – .0929من اطق
انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکیه.
جنس Pseudomalus Ashmead, 1902
گون ۀ Pseudomalus triangulifer (Abeille de
) - Perrin, 1877محل و ت اریخ جم آوری2♀♀, ( :
♂♂ ،)2الجیم ساری 5 ،تا  00ش هریور 0912؛ (♀،)2

پار جنگلی فین چالوس 01 ،تا  02خرداد – .0921
مناطق انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،افقاز ،ترکیه ،چین.
 -4خانوادۀ

Encyrtidae Walker, 1837

در پژوهش حاح ر از خ انوادة  ،Encyrtidaeش ش
گونه از شش جنس جم آوری شده است.
جنس Coccidoxenoides Girault, 1915
گون ۀ Coccidoxenoides perminutus (Girault,
) - 1915مح ل و ت اریخ جم آوری،)5♀♀, 2♂♂( :
روستای پهن هک الی س اری 01 ،ت ا  02م رداد ،0921
پارازیتوئی د Planococcus vovae (Hemiptera:
) – .Pseudococcidaeمن اطق انتش ار :آس ترالیان،0
پالئارکتی ک ،ارینت ال ،اتی وپین ،نئارکتی ک،2
نئوتروپیکال.9
جنس Anusia Foerster, 1856
گون ۀ )- Anusia nasicornis (Foerster, 1860
محل و تاریخ جم آوری ،)1♀( :خوش رودپی گلوگ اه،
 02تا  02تیر  – .0921من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،
ارینتال ،نئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه.
1. Australian
2. Nearctic
3. Neotropical
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جنس Baeocharis Mayr, 1876

گونۀ )- Baeocharis pascuorum (Mayr, 1876
محل و تاریخ جم آوری –،)1♀( :پلنگ درة شیرگاه9 ،
ت ا  1م رداد  .0925من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،
نئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه.
جنس Blepyrus Howard, 1898
گون ۀ )- Blepyrus insularis (Cameron, 1886
محل و تاریخ جم آوری ،)4♀♀( :جنگلهای دوهزار و
سه هزار تنکابن 20 ،تا  22خ رداد  ،0921پارازیتوئی د
Planococcus citri Risso, 1813 (Hemiptera:
) – .Pseudococcidaeمن اطق انتش ار :پالئارکتی ک،

اتیوپین ،ارینتال ،نئارکتیک ،نئوتروپیکال.
جنس Tyndarichus Howard, 1910
گونۀ )Tyndarichus melanacis (Dalman, 1820
 محل و تاریخ جم آوری ،)3♀♀( :جنگلهای دوه زارو سههزار تنکابن 20 ،تا  22خ رداد  ،0921پارازیتوئی د
الرو کرم خراط ( )Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761
 – .)- Lepidoptera: Cossidaeمن اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،ارینتال ،اروپا ،آسیای میانه.
کرم خراط یکی از آفا بسیار مه م تن ۀ درخت ان
مثمر (بهخصوص گردو) و میرمثمر است ک ه س بد از
بین رفتن تدریجی درختان جنگلی میش ود .ت اکنون
روشهای مبارزة مؤ ر علیه آن شناخته نش ده اس ت و
از اینرو شناسایی دشمنان طبییی این آفت در منطقه
و حمایت از آنها را میت وان گ ام ه ایی ب رای کنت رل
بیولوژیک آن محسوب کرد.
جنس Zaomma Ashmead, 1900
گون ۀ )- Zaomma lambinus (Walker, 1838
محل و تاریخ جم آوری ،)3♀♀( :خوشرودپی گلوگاه،
 02ت ا  02تی ر  ،0921پارازیتوئی د Lepidosaphes
(Hemiptera:

)1758

(Linnaeus,

malicola

) – .Diaspididaeمناطق انتشار :پالئارکتیک ،اتیوپین،
ارینتال ،نئارکتیک ،نئوتروپیکال ،اروپا ،آسیای میانه.
 -5خانوادۀ Eulophidae Westwood, 1829

گونه از دو جنس جم آوری شده است.
جنس Anaprostocetus Graham, 1987
Anaprostocetus
acuminatus
ۀ
گون
) - (Ratzeburg, 1848محل و تاریخ جم آوری1♀, ( :
♂ ،)1جنگل های دوهزار و سه هزار تنکابن 20 ،ت ا 22
خ رداد  – .0921من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،
نئارکتیک ،ارینتال.
جنس Aprostocetus Westwood, 1833
گون ۀ )- Aprostocetus agrus (Walker, 1839
محل و تاریخ جم آوری ،)1♀( :پلنگ دره شیرگاه00 ،
ت ا  01م رداد  – .0929من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،
اروپا ،ترکیه.
 -6خانوادۀ Ichneumonidae Latreille, 1802

در پ ژوهش حاح ر از خ انوادة ،Ichneumonidae
 10گونه از  99جنس جم آوری شده است.
جنس Acroricnus Ratzeburg, 1852
گونۀ Acroricnus seductor elegans (Mocsary,
) - 1883مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♀( :پ ار
جنگلی تالر اائمشهر 21 ،تا  21تیر  – .0912من اطق
انتشار :پالئارکتیک.
جنس Aderaeon Townes, 1949
گونۀ )Aderaeon hamatum (Kasparyan, 1971
 مح ل و ت اریخ جم آوری ،)4♀♀, 1♂( :جنگ لدالخانی رامسر 9 ،تا  7تی ر  – .0921من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،آس یای میان ه ،اروپ ای ش رای ،اوک راین،
آذربایجان ،گرجستان ،ارمنستان ،ترکیه ،روسیه.
جنس Aritranis Förster, 1869
گون ۀ )- Aritranis director (Thunberg, 1824
محل و تاریخ جم آوری ،)1♂( :منطقۀ جنگلی اوری م
سوادکوه 1 ،ت ا  05خ رداد  – .0929من اطق انتش ار:
هولئارکتیک.0
جنس Astiphromma Förster, 1869
گونۀ )- Astiphromma splenium (Curtis, 1833

در پ ژوهش حاح ر از خ انوادة  ،Eulophidaeدو
1. Holarctic
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محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :پلن گدرة ش یرگاه،
 9ت ا  1م رداد  – .0925من اطق انتش ار :نئارکتی ک،
پالئارکتیک.
جنس Buathra Cameron, 1903
گون ۀ )- Buathra laborator (Thunberg, 1822
محل و تاریخ جم آوری ،)1♀( :عس لمحل ۀ تنک ابن،
 01ت ا  20ش هریور  – .0920من اطق انتش ار:
هولئارکتیک.
جنس Coelichneumon Thomson, 1893
گونۀ Coelichneumon nigerrimus (Stephens,

) - 1893محل و تاریخ جم آوری ،)1♀( :جنگل ه ای
دوهزار و سه هزار تنکابن 7 ،ت ا  01ش هریور – .0920
مناطق انتشار :پالئارکتیک.
جنس Colpognathus Wesmael, 1844
گونۀ Colpognathus celerator (Gravenhorst,
) - 1807مح ل و ت اریخ جم آوری،)1♀, 1♂( :
روستای سید ابوصال اائمشهر 1 ،تا  1شهریور .0922
– مناطق انتشار :پالئارکتیک.
جنس Colpotrochia Holmgren, 1855
گون ۀ )- Colpotrochia cincta (Scopoli, 1763
محل و تاریخ جم آوری ،)1♀, 2♂♂( :جنگل دالخانی
رامس ر 9 ،ت ا  7تی ر  – .0921من اطق انتش ار:
پالئارکتیک.
گون ۀ )Cryptus moschator (Fabricius, 1787
(ش کل  - )5مح ل و ت اریخ جم آوری،)1♂( :
جنگل های دوهزار و سه هزار تنکابن 7 ،تا  01ش هریور
 – .0920مناطق انتشار :پالئارکتیک ،نئارکتیک ،اروپا.
این گونه برای نخستین بار از ایران گزارش میشود.
جنس Ctenichneumon Thomson, 1894
گون ۀ Ctenichneumon funereus (Geoffroy,
) - 1785مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♂♂( :پ ار
جنگل ی ش هید زارع س اری .2 ،ت ا  21تی ر – .0922
مناطق انتشار :پالئارکتیک ،ارینتال.
گون ۀ Ctenichneumon panzeri (Wesmael,
) - 1845مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♂( :جنگ ل
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دالخانی رامسر 9 ،تا  7تی ر  – .0921من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،ارینتال.
جنس Dichrogaster Doumerc, 1855
گون ۀ Dichrogaster liostylus (Thomson,
) - 1885محل و تاریخ جم آوری ،)2♂♂( :روس تای
س ید ابوص ال اائمش هر 1 ،ت ا  1ش هریور – .0922
مناطق انتش ار :پالئارکتی ک ،ارینت ال ،آس یای میان ه،
چین ،هند.
جنس Diplazon Viereck, 1914
گونۀ )Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781
 مح ل و ت اریخ جم آوری ،)4♀♀( :عس لمحل ۀتنکابن 01 ،تا  20ش هریور  – .0920من اطق انتش ار:
دارای پراکنش وسی (همهجازی.)0
جنس Drepanoctonus Pfankuch, 1911
گون ۀ Drepanoctonus tricoloratus (Sedivy,
) - 1971محل و تاریخ جم آوری ،)3♀♀, 1♂( :پار
جنگل ی ش هید زارع س اری 2 ،ت ا  21تی ر – .0922
پ راکنش :پالئارکتی ک ،اروپ ا ،گرجس تان ،ازااس تان،
روسیه.
جنس Enicospilus Stephens, 1835
گون ۀ Enicospilus tournieri (Vollenhoven,
آوری،)2♀♀( :
) - 1879مح ل و ت اریخ جم
جنگلهای دوهزار و سههزار تنکابن 20 ،تا  22خ رداد
 – .0921مناطق انتشار :پالئارکتیک ،مصر.
جنس Eurylabus Wesmael, 1845
گونۀ ) - Eurylabus larvatus (Christ, 1791مح ل
و تاریخ جم آوری ،)1♂( :پار جنگل ی ف ین چ الوس،
 01تا  02خرداد  – .0921مناطق انتشار :پالئارکتیک.
جنس Exochus Gravenhorst, 1829
گونۀ )Exochus castaniventris (Brauns, 1826
 محل و تاریخ جم آوری ،)1♂( :جنگلهای دوهزار وسه هزار تنکابن 20 ،ت ا  22خ رداد  – .0921من اطق
انتشار :پالئارکتی ک ،آس یای میان ه ،اروپ ا ،ازااس تان،
ترکیه ،مصر.
1. Cosmopolitan
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جنس Gelis Thunberg, 1827

گون ۀ ) - Gelis agilis (Fabricius,1775مح ل و
تاریخ جم آوری ،)1♀, 2♂♂( :خوش رودپی گلوگ اه،
 02تا  02تیر  – .0921من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،
آسیای میانه ،اروپا ،ترکیه.
گونۀ )( Gelis karakurti (Rossikov,1904ش کل
 - )5مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♀♀( :پلن گدرة
ش یرگاه 9 ،ت ا  1م رداد  – .0925من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،اروپا .این گونه برای نخستین بار از ای ران
گزارش میشود.
جنس Glypta Gravenhorst, 1829
گون ۀ )- Glypta cylindrator (Fabricius, 1787
محل و تاریخ جم آوری ،)1♂( :پار جنگل ی ج وارم
زی راب 21 ،ت ا  21م رداد  – .0929من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،اروپا ،ترکیه.
جنس Hoplismenus Gravenhorst, 1829
گون ۀ Hoplismenus bidentatus (Gmelin,
) - 1790مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♀( :پ ار
جنگلی میرزا کوچکخان آمل 5 ،ت ا  1م رداد 0922؛
(♀ ،)1روستای پهنه ک الی س اری 01 ،ت ا  02م رداد
 – .0921مناطق انتشار :پالئارکتیک.
جنس Hoplocryptus Thomson, 1873
گونۀ Hoplocryptus femoralis (Gravenhorst,
) - 1829محل و تاریخ جم آوری ،)1♀, 1♂( :پ ار
جنگلی ت الر اائمش هر 21 ،ت ا  21تی ر 0912؛ (♂،)1
جنگل دالخانی رامسر 9 ،ت ا  7تی ر  – .0921من اطق
انتشار :پالئارکتیک.
جنس Ichneumon Linnaeus, 1758
گون ۀ Ichneumon extensorius (Linnaeus,
) - 1758مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♂♂( :پ ار
جنگلی فین چالوس 01 ،تا  02خ رداد 0921؛ (♂،)1
عس لمحل ۀ تنک ابن 01 ،ت ا  20ش هریور – .0920
مناطق انتشار :پالئارکتیک.
گون ۀ Ichneumon haematofemur (Heinrich,
) - 1980مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♀( :روس تای
س ید ابوص ال اائمش هر 1 ،ت ا  1ش هریور – .0922

مناطق انتشار :پالئارکتیک ،جنوب اروپا ،ترکیه.
گون ۀ )Ichneumon ignobilis (Wesmael, 1855
 مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♂♂( :جنگ له ایدوهزار و سه هزار تنکابن 7 ،ت ا  01ش هریور – .0920
مناطق انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،ترکیه.
گون ۀ Ichneumon quaesitorius (Linnaeus,
) - 1761مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♀( :پ ار
جنگل ی ش هید زارع س اری 2 ،ت ا  21تی ر – .0922
مناطق انتشار :پالئارکتیک.
جنس Meringopus Förster, 1869
گونۀ )Meringopus titillator (Linnaeus, 1758
 مح ل و ت اریخ جم آوری ،)1♂( :منطق ۀ جنگل یاوری م س وادکوه 1 ،ت ا  05خ رداد  – .0929من اطق
انتشار :پالئارکتیک.
جنس Mesostenus Gravenhorst, 1829
گون ۀ Mesostenus transfuga (Gravenhorst,
 - 1829مح ل و ت اریخ جم آوری،)3♀♀, 3♂♂( :
منطقۀ جنگلی اوریم سوادکوه 1 ،تا  05خرداد .0929
– مناطق انتشار :پالئارکتیک ،ارینتال ،اتیوپین.
جنس Metopius Panzer, 1806
گون ۀ )- Metopius pinatorius (Brullé, 1846
محل و تاریخ جم آوری ،)1♂( :خوش رودپی گلوگ اه،
 02تا  02تیر  – .0921مناطق انتشار :پالئارکتیک.
جنس Monoblastus Hartig, 1837
گونۀ Monoblastus brachyacanthus (Gmelin,
) - 1790مح ل و ت اریخ جم آوری ،)3♂♂( :پ ار
جنگلی میرزا کوچکخان آمل 5 ،تا  1مرداد – .0922
من اطق انتش ار :پالئارکتی ک ،اروپ ا ،الجزای ر ،ترکی ه،
ازااستان.
جنس Netelia Gray, 1860
گون ۀ )- Netelia dilatata (Thomson, 1888
محل و تاریخ جم آوری ،)2♂♂( :پار جنگلی ت الر
اائمش هر 21 ،ت ا  21تی ر  – .0912من اطق انتش ار:
پالئارکتیک.
جنس Pion Schiødte, 1838
گون ۀ )- Pion fortipes (Gravenhorst, 1829
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محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :پلن گدرة ش یرگاه،
 00تا  01مرداد  – .0929مناطق انتشار :پالئارکتیک.
جنس Phaenolobus Förster, 1869
گون ۀ Phaenolobus saltans (Gravenhorst,
) - 1829مح ل و ت اریخ جم آوری ،)3♀♀( :منطق ۀ
جنگلی اوریم سوادکوه 1 ،تا  05خرداد  – .0929من اطق
انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،ترکیه ،سوریه ،ازااستان.
جنس Platylabus Wesmael, 1845
گون ۀ Platylabus neglectus (Fonscolombe,
) - 1847محل و تاریخ جم آوری ،)1♀( :خوش رودپی
گلوگ اه 02 ،ت ا  02تی ر  – .0921من اطق انتش ار:
پالئارکتیک.
جنس Spilichneumon Thomson, 1894
Spilichneumon
ammonius
ۀ
گون
) - (Gravenhorst, 1820مح ل و ت اریخ جم آوری:
(♀ ،)1پار جنگلی جوارم زی راب 21 ،ت ا  21م رداد
 – .0929مناطق انتشار :پالئارکتیک.
جنس Stenodontus Berthomieu, 1896
گونۀ Stenodontus marginellus (Gravenhorst,
) - 1829مح ل و ت اریخ جم آوری ،)4♂♂( :پ ار
جنگلی ت الر اائمش هر 01 ،ت ا  01ش هریور – .0925

مناطق انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،ترکیه ،ژاپن.
جنس Trychosis Förster, 1869
گون ۀ )- Trychosis neglecta (Tschek, 1871
محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :پار جنگلی میرزا
کوچ کخ ان آم ل 5 ،ت ا  1م رداد  – .0922من اطق
انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،ترکیه.
جنس Tryphon Fallén, 1813
گون ۀ Tryphon (Tryphon) talitzkii (Telenga,
) - 1930مح ل و ت اریخ جم آوری،)1♀, 3♂♂( :
روستای سید ابوصال اائمشهر 1 ،تا  1شهریور .0922
– مناطق انتشار :پالئارکتیک ،آسیای میانه ،آذربایجان،
اوکراین ،بلغارستان ،روسیه ،ترکیه.
گونۀ Tryphon (Tryphon) atriceps (Stephens,
) - 1835محل و تاریخ جم آوری ،)1♀, 2♂♂( :پار
جنگلی ت الر اائمش هر 01 ،ت ا  01ش هریور – .0925
من اطق انتش ار :پالئارکتی ک ،اروپ ا ،آس یای میان ه،
آذربایجان ،افغانستان ،گرجستان ،ترکیه.
گونۀ Tryphon (Tryphon) rutilator (Linnaeus,
) - 1761مح ل و ت اریخ جم آوری ،)3♂♂( :الج یم
س اری 5 ،ت ا  00ش هریور  – .0912من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،اروپا ،گرجستان ،روسیه ،سوریه ،ترکیه.

شکل  -5زنبورهای پارازیتوئید ) Cryptus moschator (Fabricius, 1787و )Gelis karakurti (Rossikov,1904

از خانوادة
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جنس Vulgichneumon Heinrich, 1962

گون

ۀ

saturatorius

Vulgichneumon

) - (Linnaeus, 1758مح ل و ت اریخ جم آوری:
(♂♂ ،)2پلنگدرة شیرگاه 00 ،تا  01مرداد – .0929
مناطق انتشار :پالئارکتیک ،ارینتال.
 -7خانوادۀ Mymaridae Haliday, 1833

در پژوهش حاح ر از خ انوادة  ،Mymaridaeی ک
گونه زنبور جم آوری شده است.
جنس Ooctonus Haliday, 1833
گون ۀ )- Ooctonus notatus (Walker, 1846
محل و تاریخ جم آوری ،)2♀♀( :روستای پهنه کالی
س اری 01 ،ت ا  02م رداد  – .0921من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،نئارکتیک ،ارینتال.
 -8خانوادۀ Pteromalidae Dalman, 1820

در پژوهش حاحر از خانوادة  ،Pteromalidaeشش
گونه از پن جنس جم آوری شده است.
جنس Caenocrepis Thomson, 1878
گون ۀ Caenocrepis arenicola (Thomson,
) - 1878مح ل و ت اریخ جم آوری،)2♀♀, 1♂( :

جنگل دالخانی رامسر 9 ،ت ا  7تی ر  – .0921من اطق
انتشار :پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ش مال آفریق ا،
افقاز ،ترکیه.
جنس Mesopolobus Westwood, 1833
گونۀ )Mesopolobus graminum (Hardh, 1950
 مح ل و ت اریخ جم آوری ،)3♀♀, 2♂♂( :منطق ۀجنگل ی اوری م س وادکوه 1 ،ت ا  05خ رداد – .0929
مناطق انتشار پالئارکتیک ،اروپا ،آسیای میانه ،ترکیه.
جنس Mokrzeckia Mokrzecki, 1934
گونۀ )Mokrzeckia menzeli (Subba Rao, 1981
(ش کل  - )1مح ل و ت اریخ جم آوری،)1♀( :
عس لمحل ۀ تنک ابن 01 ،ت ا  20ش هریور – .0920
مناطق انتشار :هند .ای ن گون ه ب رای نخس تین ب ار از
ایران گزارش میشود.
جنس Solenura Westwood, 1868
گونۀ )( Solenura ania (Walker, 1846شکل )1
 مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♀♀( :جنگ له ایدوهزار و سههزار تنکابن 20 ،ت ا  22خ رداد – .0921
مناطق انتشار :ارینتال .این گونه برای نخس تین ب ار از
ایران گزارش میشود.

شکل  -1زنبورهای پارازیتوئید  Solenura ania (Walker, 1846) ،Mokrzeckia menzeli Subba Rao, 1981و
) Solenura nigra (Walker, 1872از خانوادة Pteromalidae
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گون ۀ )( Solenura nigra (Walker, 1872ش کل
 - )1محل و تاریخ جم آوری ،)1♀( :الجیم ساری5 ،
تا  00شهریور  – .0912من اطق انتش ار :پالئارکتی ک،
اتیوپین ،خاورمیانه .ای ن گون ه ب رای نخس تین ب ار از
ایران گزارش میشود.
جنس Tritneptis Girault, 1908
گون ۀ )- Tritneptis klugii (Ratzeburg, 1844
مح ل و ت اریخ جم آوری ،)2♀♀, 1♂( :پلن گدرة
شیرگاه 00 ،ت ا  01م رداد  – .0929من اطق انتش ار:
پالئارکتیک ،نئارکتیک.
بحث
در ای ن پ ژوهش از ب ین هش ت خ انوادة تح ت
مطالیه ،دو خ انوادة  Ichneumonidaeو Braconidae
بیشترین تنوع و فراوانی را دارند (شکل  .)7با توجه به
اینکه دو خانوادة مزب ور ،دارای گون ه ه ای کارام د در
کنترل بیولوژیک ان واع آف ا کش اورزی و نی ز آف ا
جنگل (بهخصوص آف ا راس تهه ای  Lepidopteraو
 )Coleopteraهستند ،تنوع زیاد آنه ا در جنگ له ای
مازندران نشاندهندة پتانس یل زی اد پارازیتوئی دها در
کنترل آفا درختان و درختچ ه ه ای جنگل ی اس ت.
دربارة هشت خانواده از پارازیتوئیدهای بررسیش ده در
این پژوهش ،از خ انوادة  711 ،Braconidaeگون ه در
 010ج نس ( ،)Farahani et al., 2016از خ انوادة
نس
ه در  01ج
 11 ،Chalcididaeگون
 ،)Falahatpishehاز
et
al.,
(2018
خ انوادة  011 ،Chrysididaeگون ه در  21ج نس
( ،)Rosa et al., 2013از خ انوادة 011 ،Encyrtidae
گونه در  11ج نس (،)Guerrieri & Ghahari, 2018
از خ انوادة  071 ،Eulophidaeگون ه در  11ج نس
( ،)Hesami et al., 2018از خانوادة ،Ichneumonidae
 512گونه در  012ج نس (،)Barahoei et al., 2012
از خ انوادة  27 ،Mymaridaeگون ه در هش ت ج نس
( )Lotfalizadeh, 2015و از خ انوادة ،Pteromalidae
 227گون ه در  001ج نس ()Ghahari et al., 2015
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تاکنون از ایران گزارش شدهاند.
از ب ین چه ارده منطق ۀ نمون هب رداریش ده،
جنگل های دوهزار و سه هزار تنک ابن ب ا هج ده گون ۀ
جم آوری شده ،تنوع بیشتری نسبت به مناطق دیگ ر
داشتند (شکل  .)1مناطق جنگلی مزبور وسیت زیادی
دارند و تنوع پوشش گیاهی آنها از مناطق دیگر بیشتر
است .نکتۀ مهم ،دست نخورده بودن بخش عم دة ای ن
منطقه است که دخال ت نک ردن بش ر موج د من ای
گونهای حشرا مختلف و از جمله پارازیتوئیدها ش ده
است .بهطور کلی نتای نمونه برداریها در این پژوهش
نشان داد که تن وع پارازیتوئی دها در من اطق جنگل ی
بیش تر از پ ار ه ای جنگل ی ب وده اس ت .در
اکوسیستم های زراع ی و ب امی ب هدلی ل ع دم تی ادل
بیوسنوز ،تغییرا جمییت آفا مختلف وسی است و
در صور بهکار نگرفتن ش یوه ه ای مختل ف کنت رل،
جمییت آفا بهسرعت حالت طغیانی پیدا میکند؛ اما
در اکوسیستمه ای جنگ ل ک ه سیس تمه ایی پوی ا و
پایدارن د ،جمیی ت حش را آف ت هم واره در حال ت
تی ادل اس ت و در م وارد می دود ب ه دالی ل مختل ف
ب هخص وص تغیی را ش رایط آبوه وایی ی ا
دخالتهای بشر هرچند سال ،تراکم جمیی ت ی ک ی ا
0
تی داد می دودی از آف ا از س ط زی ان ااتص ادی
فرات ر م یرود ( ;Thomas & Packham, 2007
 .)Foottit & Adler, 2009با توجه ب ه ممک ن نب ودن
سمپاش ی در جنگ له ا ب هدلی ل ا ره ای مخ رب
زیست محیطی و نیز نبود صرفۀ ااتصادی ،بدیهی است
که دیگر روش های کنترل بهخصوص کنترل بیولوژیک
در اال د م دیریت تلفیق ی آف ا  ،2م یتوان د ت أ یر
کارامدی در کاهش جمییت آفا به زیر س ط زی ان
ااتص ادی داش ته باش د (;Wainhouse, 2005
 .)Maredia et al. 2003بنابراین حمایت 9از دش منان
طبییی فیال در اکوسیس تمه ای جنگ له ای ش مال
کشور (استانه ای مازن دران ،گلس تان و گ یالن) ک ه
1. Economic Injury Level
)2. Integrated Pest Management (IPM
3. Conservation
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( )Kooch & Tavakoli Feizabadi, 2018و
بیواکولوژی برخی آفا ( ;Mohaghegh & Abaii 2009
 )Mohammadnezhad Kiasari et al. 213مح دود
میشود که با توج ه ب ه اهمی ت حش را ش کارگر و
پارازیتوئید در کاهش ت راکم جمیی ت آف ا درخت ان
جنگلی ،تحقیقا فونس تیک در ای ن زمین ه ح روری
است.

براس اس نت ای ای ن پ ژوهش و نی ز دیگ ر تحقیق ا
انج امگرفت ه ( ;Ghahari & Jussila, 2010
Ghahari et al., 2010a, b; Ghahari & Fischer,
 )2011منای زیادی دارند ،مهمترین اصل در م دیریت

آفا درختان جنگلی محسوب می شود .با وجود ف ون
منی حشرا در جنگلهای شمال ایران ،تحقیق ا در
زمینۀ تنوع گونهای ،به بررسی فون بندپایان خ ا زی
( ،)Mohammadnezhad Kiasari et al., 2014کرمها
41
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یکی از مواردی که در همۀ اکوسیستم های طبییی
بر پایداری و منای گونهای موجودا تأ یر منفی ایجاد
م یکن د ،دخال ته ا و دس تورزیه ای بش ر اس ت
( .)Ledig, 1992در اکوسیس تمه ای طبیی ی مانن د
مزارع و ب ا ه ا ،دخال ت بش ر اساس ا برپای ۀ اس تفادة
بیروی ه از ان واع آف ت ک ش ش یمیایی اس ت ،ام ا در
اکوسیستم جنگل ،اط ب یروی ۀ درخت ان و تخری د
جنگلها بهطور مستقیم بر تنوع و تراکم ج انوران و از
جمل ه حش را مفی د ت أ یر م یگ ذارد
(.)Thomas & Pakham, 2007; Kulhavý et al., 2014
در بیش تر اکوسیس تمه ای زراع ی ،راهب رد  Rح اکم
است ،در حالیکه هرچه بهسمت کلیم اکس 0و تی ادل
اکولوژیک پیشرفته و پیچیده 2مانند اکوسیستم جنگل
پیش میرویم ،به راهبرد  Kنزدیک م ی ش ویم .آف ا
املد دارای راهبرد  Rهستند ،اما دش منان طبیی ی از
راهبرد  Kبرخوردارند ( .)Price, 1997در سمپاشیها با
اینکه درصد زیادی از آفا از بین میروند ،بهدلی ل ت وان
تولید مثل زیاد ،افراد باایمانده جمییت خود را ت رمیم 9و
بازسازی میکنند و در زمانی کوتاه جمییت آفت از نو ب ه
باالتر از س ط زی ان ااتص ادی م یرس د ،درح الی ک ه
دشمنان طبییی آسیددیده از س مپاش ی ،ا ادر نیس تند
انبوهی جمییت خود را ب ه ح دی برس انند ک ه آف ت را
ب هخ وبی کنت رل کنن د ( ;DeBach & Rosen, 1991
.)Jervis, 2005; Peshin & Dhawan, 2009
نتیجهگیری نهایی
نتای این پژوهش نشان میدهد که ف ون متن وعی
از زنبوره ای پارازیتوئی د در من اطق جنگل ی اس تان
مازن دران فیالی ت دارن د .ب ا توج ه ب ه ک ارایی زی اد
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پارازیتوئیدها در کنترل آفا کشاورزی و جنگل ،تنوع
زیاد دشمنان طبییی در اکوسیستم جنگ ل م یتوان د
بیانگر موفقیت آنها در کنترل آف ا مختل ف درخت ان
جنگلی (بهخصوص بالپولک داران و س خت بالپوش ان)
باشد ( .)Croft, 1990; Jervis, 2005با توجه به تن وع
زیاد پوشش گی اهی در جنگ له ای مازن دران ،ب دیهی
است ک ه در تحقی ق حاح ر ،فق ط بخ ش ک وچکی از
حشرا پارازیتوئید فیال در من اطق جنگل ی مازن دران
شناسایی شده است .نمونهب رداریه ای بیش تر در ای ن
مناطق و نیز دیگ ر ن واحی جنگل ی مازن دران ،موج د
جم آوری و شناس ایی گون هه ای فراوان ی از حش را
مفید (شکارگران و پارازیتوئیدها) و آفا مختلف خواهد
شد .از طرف دیگر شناسایی میزبان های پارازیتوئیدها از
نظر بهک ارگیری پارازیتوئی دها در برنام ه ه ای کنت رل
بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفا  ،بس یار مه م خواه د
بود (.)Godfray, 1994; Beckag et al., 1994
سپاسگزاری
از دکتر ( S. Abd-Rabouمصر) ،دکتر R. Jussila
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( Gadallahمص ر) ،دکت ر ( A. Beyarslanترکی ه)،
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ادردانی می شود .همچنین از آاایان دکت ر س اکنین و
دکتر طبری و خانم دکتر رستگار ب هدلی ل در اختی ار
ارار دادن تیدادی از نمونهها تشکر میشود.
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Abstract
In this research, the fauna of parasitoid wasps (Hymenoptera) was studied in 14 forest regions in
Mazandaran province (northern Iran) during 2010-2016. The sampled areas were: Fin Forest Park in
Chalus, Dohezar and Sehezar Forests in Tonekabon, Mirza-Kochak-Khan Forest Park in Amol, Dalkhani
Forest in Ramsar, Lajim Forest in Sari, Shahid Zare Forest Park in Sari, Khoshroudpey Forest in
Galogah, Palang-Darreh in Shirgah, Urim Forest in Savadkooh, Telar Forest Park in Qaemshahr, AsalMahalleh in Ramsar, Javarem Forest Park in Zirab, Pahneh-Kola Village in Sari, and Seyed Abusaleh
Village in Qaemshahr. In total, 85 parasitoid species within 67 genera and eight families, Braconidae (23
species, 15 genera), Chalcididae (two species, two genera), Chrysididae (four species, three genera),
Encyrtidae (six species, six genera), Eulophidae (two species, two genera), Ichneumonidae (41 species,
33 genera), Mymaridae (single species) and Pteromalidae (six species, five genera) were collected and
identified. Seven species, Aleiodes pallidicornis (Herrich-Schäffer, 1838), Apanteles parasitellae
(Bouché 1834) (Braconidae), Cryptus moschator (Fabricius, 1787), Gelis karakurti (Rossikov, 1904)
(Ichneumonidae), Mokrzeckia menzeli Subba Rao, 1981, Solenura ania (Walker, 1846), Solenura nigra
(Walker, 1872) (Pteromalidae) are new records for the fauna of Iran.
Keywords: Fauna, biological control, forest, parasitoid wasps, Mazandaran.
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